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Aikuiskoulutuksen tehtävät maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä

1 Toimeksianto ja tausta
Hallitusohjelman mukaan toimeenpannaan ammatillisesti suuntautuneen
aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU), joka kattaa ammatillisen
aikuiskoulutuksen, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen, työvoimapoliittisen
aikuiskoulutuksen ja henkilöstökoulutuksen. Hallituksen iltakoulusssa 23.4.2008
hyväksyttyjen linjausten mukaan ”maahanmuuttajien työllistymistä edistävää
aikuiskoulutusta tehostetaan ja sen toimintakäytäntöjä yhtenäistetään.”
AKKU-johtoryhmän ensimmäinen väliraportti valmistui kesäkuussa (OPM 20:2008).
Hallituksen iltakoulun päättämän aikataulun mukaisesti AKKU-johtoryhmän
pääehdotukset valmistuvat vuoden 2008 lopulla ja 2009 alussa tavoitteena uudistuksen
toimeenpano 1.1.2010 lähtien. Keskeisten ehdotusten pohjavalmistelua varten on
asetettu kuusi jaostoa/valmisteluryhmää: etuudet, aluehallinto, rahoitus, tarjonta,
korkeakoulujen aikuiskoulutus sekä maahanmuuttajien aikuiskoulutus.
AKKU-johtoryhmän esitysten mukaisesti sisäasianministeriön, työ-ja elinkeinoministeriön, opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä tuli valmistella
suunnitelma kiireellisimmistä työperusteista maahanmuuttoa ja sekä maahanmuuttajien
koulutusta ja työllistymistä koskevista toimenpiteistä. Tässä tarkoituksessa
sisäasianministeriö ja opetusministeriö asettivat 19.5.2008- 31.12.2008
valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia AKKU-johtoryhmän käyttöön
konkreettiset suunnitelmat ja ehdotukset niistä aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen
kannalta keskeisistä toimenpiteistä, joilla tuetaan maahanmuuttajien koulutukseen
sijoittumista sekä kehitetään koulutustarjontaa paremmin maahanmuuttajien
palvelutarpeet vastaavaksi ja erilliskysymykset huomioonottavaksi.
Valmisteluryhmän konkreettisena tehtävänä oli selvittää työvoimatarpeeseen vastaavan
maahanmuuton tukemista koulutuksen avulla, aikaisemmin muualla hankitun osaamisen
tunnustamisen tehostamista, maahanmuuttajille soveltuvien koulutusmallien ja
oppisopimuskoulutuksen lisäämistä, tehostettua kielenopetusta, korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien tarkoituksenmukaista työhönsijoittumista parantavia toimenpiteitä
sekä työnantajille, erityisesti pk-yrityksille suunnattavia koulutuspalveluja. Tärkeä
tavoite toimenpiteiden kohdentamisessa oli työllistyminen sekä työvoiman saatavuuden
parantaminen aloilla, jotka kärsivät työvoimapulasta ja rekrytointiongelmista.
Valmistelutyössä tuli ottaa huomioon eri ministeriöiden toimesta ja yhteistyönä jo
laaditut sekä hallitusohjelman pohjalta valmisteilla olevat keskeiset ohjelmat ja
suunnitelmat. Valmisteluryhmän tuli myös kuulla työelämän valtakunnallisten
keskusjärjestöjen ja Kuntaliiton edustajia.
Työmarkkinatilanteen muututtua nopeasti ryhmän työskentelyn aikana, toimenpiteet
painottuvat aiottua enemmän maassa jo olevan maahanmuuttajaväestön osaamisen
kehittämiseen ja työllistymisen edistämiseen. Joissakin kohdissa on kuitenkin huomioitu
erikseen työn perusteella Suomeen muuttaneiden tarpeet.
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Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin maahanmuuttojohtaja Mervi Virtanen
sisäasiainministeriöstä ja valmisteluryhmän jäseniksi johtaja Marita Savola
opetusministeriöstä, ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki sosiaali- ja terveysministeriöstä,
neuvotteleva virkamies Varpu Weijola työ - ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmän
sihteereinä ovat toimineet ylitarkastaja Irma Heikkilä-Paukkonen sisäasianministeriöstä,
ylitarkastaja Ulla-Jill Karlsson opetusministeriöstä ja ylitarkastaja Kai Koivumäki työja elinkeinoministeriöstä. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti kuullut kaksi kertaa
työelämän järjestöjen edustajia.
Työryhmän työn tausta-aineistona ovat Työmaa 2008-2012 (OPM:n ja TM:n yhteisen
virkamiestyöryhmän esitys 2007), Kotoutumiskoulutus muutoksessa (TM:n ja OPM:n
yhteisen työryhmän raportti 2007) sekä Työvoiman maahanmuuton edistämisen
yhteistyömuodot lähtömaiden kanssa (SM:n julkaisu 31/2008). Työryhmä on käyttänyt
lyhennettä AKKU/Mako.
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2 Työvoiman tarve ja saatavuus
Työvoiman ikääntymisestä johtuva osaavan työvoiman saatavuus on Suomen
työmarkkinoilla yksi keskeisesti vaikuttavista tekijöistä. Ikääntymisen aiheuttama
poistuma työmarkkinoilta on merkittävä. Vuodesta 2004 lähtien työmarkkinoilta
poistuvien henkilöiden määrä on ollut työmarkkinoille tulevien henkilöiden määrää
suurempi. Viime aikoina arviot talouden ja työttömyyden kehityksestä ovat kuitenkin
synkistyneet nopeasti. Taloustilanne heikkeni nopeasti syksyn aikana ja työttömyyden
kehitystrendi viittaa siihen, että työttömien määrä alkaa kasvaa vuoden 2009
alkupuolella. Maassa jo asuvien maahanmuuttajien työttömyysasteen voi arvioida
kääntyvän nousuun kantaväestön työttömyyttä nopeammin. Taloudellisen taantuman
vaikutuksia maahanmuuttoon on vielä vaikea arvioida. Taantuma näkyy pahimmillaan
vientiteollisuudessa. Työttömyyden kasvaessa tarve ulkomaisen työvoiman rekrytointiin
tullee vähenemään selkeästi. On kuitenkin huomattava, että Suomeen muuton perusteet
ovat enimmäkseen muita kuin suoraan työhön tulo, esim. avioliitto tai muut perhesyyt.
Työvoiman kysynnän viimeaikainen väheneminen näkyy erityisesti työvoiman
kysynnän heikentymisenä. Vuokratun ulkomaisen työvoiman käyttö on vähentynyt
voimakkaasti. Erityisesti metalliteollisuudessa varsinkin alihankintayritykset ovat
vähentäneet työvoimaa. Toimialoista matkailu on pysynyt positiivisena. Kasvua
odotetaan myös uusiutuvan energiatuotannon sekä ympäristö - ja korjausrakentamisen
aloilla. Myöskään palvelu- ja terveydenhuoltotyön rekrytoinneissa ei ole tapahtunut
suuria muutoksia. Erityisesti hoiva-alalle syntyy runsaasti työpaikkoja.
Lähivuosina työllisten määrän ennustetaan kokonaisuudessaan vähenevän Suomessa,
mutta työllisten määrän vähenemää ei ennusteta tapahtuvan liike-elämää palvelevassa
toiminnassa, koulutusalalla, terveydenhuollossa, sosiaali- ja muissa yhteiskunnallisissa
ja henkilökohtaisissa palveluissa (lähde:Etla). Työvoiman saatavuusongelmien
ennustetaankin lähitulevaisuudessa olevan edelleen yleisiä näillä työvoimaa
kasvattavilla aloilla erityisesti pääkaupunkiseudulla.
Työmarkkinoille tulevien henkilöiden määrä on näihin vuosiin asti ollut suurempi kuin
työmarkkinoilta poistuvien henkilöiden määrä, vaikka vuosituhannen vaihteessa
työvoimasta poistuvien määrän ennustettiin ylittävän työmarkkinoille tulevien määrän
jo 2004 – 2005. Syynä tähän on ikääntyneiden pidentynyt työmarkkinoilla olo ja
nuorten suurempi osallistuminen työmarkkinoille. Suurten ikäluokkien poistuminen
työmarkkinoilta tulee kuitenkin merkitsemään lähiaikoina sitä, että poistumat
työmarkkinoilta ovat suuremmat kuin työmarkkinoille tulot.
Pitkällä aikavälillä työministeriön Työvoima 2025- raportin arvioiden mukaan eniten
työpaikkoja avautunee palvelu-, sosiaali- ja terveysalan sekä teollisuuden työssä. Tämä
johtuu ennen kaikkea siitä, että ko. ammattiryhmät ovat nykyisin suurimmat, joten
niissä on eniten poistumaakin. Palvelu- sekä sosiaali- ja terveysalan työt on arvioitu
myös tulevaisuuden kasvualoiksi. Taulukossa 2 on esitetty Työvoima 2025 -raportin
arviot avautuvista työpaikoista ammattiryhmittäin vuoteen 2020.
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Ulkomailta palkattavan työvoiman kysyntää ei voida suoraan johtaa ennustetun
työvoiman kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kuitenkin niissä ammateissa joissa
poistuma on suurta ja työvoiman kysyntä voimakasta, avautuu eniten työtilaisuuksia.
Arviot siitä miten paljon kullekin ammattialalle tulisi rekrytoida ulkomaista työvoimaa,
riippuu olennaisesti myös kantaväestön halukkuudesta kouluttautua ja hakeutua
kyseiselle alalle. Tähän puolestaan vaikuttavat monet muut tekijät (palkka,
koulutustarjonta, eri ammattialojen houkuttelevuus, työn mielekkyys, muotitekijät) tai
eri tavoin koulutettujen maastamuutto. Työllisyystilanteen kehityksestä riippumatta on
ammattialoja, joille kotimaisen työvoiman löytyminen tulee tulevaisuudessakin olemaan
erityisen ongelmallista. Erityisesti maatalouden kausiluontoisiin töihin tarvitaan
jatkossakin ulkomaista työvoimaa. Yhä enemmän myös yritysten toiminta
kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa työvoiman kysyntään ja tarjontaan.

Kuva 1

Tulovirrat työllisyyteen ja lähtövirrat työllisyydestä 2007 – 2011
(Lähde TEM Analyyseja 2008)
Opiskelija,
koululainen
Työtön
181 000

57 000

215 000

158 000

Varusmies
2 000

Maahanmuuttajat

15 000

Perhevapaa,
vuorotteluvapaa,
sairauspoissaolo,
muu poissaolo

13 000

Siirtolaiset

50 000

25 000

56 000

Vanhuuseläke

Työkyvyttömyyseläke
Työttömyyseläke
Eläkeläiset yhteensä: poistuma 202 000
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Taulukko 1

Poistuma työllisestä työvoimasta ja avautuvat työpaikat peruskehityksen ennusteessa
2005-2020
Pääammattiryhmä
5 Palvelutyö
7 Sosiaali- ja terveysalan työ
2 Teollisuuden työ
6 Toimistotyö
3 Rakennusalan työ
10 Muu johto- ja asiantuntijatyö
8 Opetus- ja kasvatustyö
4 Liikenne- ja logistiikkatyö
1 Maa- ja metsätaloustyö
9 Kulttuuri- ja tiedotustyö
11 Turvallisuusalan työ
12 Tuntematon
Yhteensä

Vuotta kohti

Työlliset
Työpaikkojen Avautuvat
Työpaikkojen Avautuvat
2004
Poistuma
muutos
työpaikat Poistuma
muutos
työpaikat
505 520
184 500
34 400
218 900
11 500
2 200
13 700
299 690
131 000
53 600
184 600
8 200
3 400
11 600
441 100
170 400
-6 000
164 400
10 600
-400
10 200
233 480
106 900
-19 300
87 600
6 700
-1 200
5 500
139 020
59 800
14 000
73 800
3 700
900
4 600
129 670
55 000
6 600
61 600
3 400
400
3 800
132 400
54 300
1 300
55 600
3 400
100
3 500
137 500
52 500
-2 700
49 800
3 300
-200
3 100
100 980
52 000
-23 800
28 200
3 200
-1 500
1 700
37 000
15 400
3 000
18 400
1 000
200
1 200
40 060
10 100
-2 300
7 800
600
-100
500
87 510
25 000
4 900
29 900
1 600
300
1 900
2 283 930
916 900
63 700
980 600
57 200
4 100
61 300

Lähde: TEM analyyseja 9/2008

2.1 Työvoiman tarve sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla
Sosiaali- ja terveyssektoreilla työskentelee n. 243.000 palkansaajaa ja viime vuosien
henkilöstömäärän kasvu on tapahtunut nimenomaan tällä alalla. Työvoima 2025raportin mukaan sosiaali- ja terveysalan työssä avautuu 185 000- 210 000 työpaikkaa
vuosina 2005 -2020. Vuositasolla työpaikkoja avautuu 11 000 -12 000. Määrä on noin
viidesosa kaikista avautuvista työpaikoista. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen arvion
mukaan kunta-alan eläkepoistuma vv. 2008 -2025 on noin 271 400 henkilöä eli kuntien
työvoimasta poistuu noin 55 prosenttia.
Kilpailu työvoimasta tulee kiristymään eri työmarkkinasektoreitten välillä kun
työmarkkinoille tulevat ikäluokat pienenevät. Kunta-ala on varsin työvoimavaltainen.
Väestön ikääntymisen vuoksi on oletettavaa, että terveydenhuollon ja sosiaalialan
palvelujen kysyntä kasvaa ja näihin tarvitaan uutta henkilöstöä eläkkeelle siirtyvien
tilalle. Vaikka ei voida puhua vielä yleisestä työvoimapulasta, työvoiman
saatavuudessa alkaa olla näkyvissä määrällisiä ongelmia, joskin eroja kuntien, alueiden
ja ammattiryhmien välillä on selvästi havaittavissa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
syyskuussa 2008 julkaiseman selvityksen mukaan työvoimavaje sosiaali- ja
terveydenhuollossa on keskimäärin 5 %. Vaje kohdistuu lähinnä Etelä-Suomen suuriin
kaupunkeihin. Noin puolet vajeesta johtui siitä, että vakansseihin ei ollut saatu pätevää
henkilöstöä. Joulukuussa 2008 terveyskeskuskeskusten lääkärivajeen raportoitiin olleen
11 prosenttia.
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Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uusia
ratkaisuja. Niitä vauhdittavat ikärakenteen kehitys (koskee sekä alan henkilöstöä että
palveluiden käyttäjiä), kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eteneminen, tuottavuutta
koskevat tavoitteet sekä koulutus- ja työvoimatarpeen yhteensovittamiseen liittyvät
realiteetit. Näitä kysymyksiä on tarkasteltu sosiaali- ja terveysministeriön ns. KASTE ohjelmassa sekä opetusministeriön näkökulmasta valtioneuvoston 5.12.2007
hyväksymässä vuosien 2007 - 2012 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (KESU). Viimeksi mainittuun sisältyvä koulutusmääriä koskeva
mitoitussuunnitelma osoittaa, että osa työvoimatarpeista on ikäluokkien pienenemisestä
johtuen hoidettava aikuiskoulutusratkaisuina sekä työperusteista maahanmuuttoa ja
maahanmuuttaja-väestön työllistymistä edistämällä. Ikääntymispolitiikan vaikutuksia
analysoimaan on asetettu myös valtioneuvoston kanslian toimesta erityinen
hanke.Valtioneuvoston vuosille 2007 -2012 hyväksymän Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelman (KESU) mukaan päästrategiat sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen
aloituspaikkojen lisääminen ja Suomessa jo asuvien maahanmuuttajien kouluttaminen ja
rekrytointi sosiaali- ja terveysalalle. Myös maahanmuuttajataustaisen asiakaskunnan
kasvu lisää tarvetta tarjota palveluja ainakin suurimpien asiakasryhmien kielillä.
Terveydenhuoltohenkilöstön muuttoliike noudattelee pitkälti samoja trendejä kuin
monien muiden ammattiryhmien niin maiden sisällä kuin niiden välillä. Alemman
tulotason alueilta ollaan halukkaita siirtymään korkeamman tulotason alueille.
Muuttoliikettä edistävät alhainen tulotaso, terveyspalvelujärjestelmän resurssipula,
työolosuhteet sekä puutteelliset täydennyskoulutus- ja etenemismahdollisuudet.
Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta ulkomaalaistaustaisten osuus ja merkitys
terveydenhuollon henkilöstössä on pysynyt pienenä Suomessa.
Vaikka muissa EU/ETA-maissa koulutettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden
laillistusten määrä on Suomessa pieni verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin,
määrä nousee suhteellisesti voimakkaammin kuin suomalaisen koulutuksen perusteella
laillistettujen määrä. Suomen Lääkäriliiton mukaan Suomessa toimi vuoden 2008
lopussa yhteensä 569 lääkäriä, joilla ei ollut suomen kansalaisuutta ja 913 lääkäriä
joiden äidinkieli oli muu kuin suomi tai ruotsi

2.2 Suomessa asuvat maahanmuuttajat osana
työvoimaa
Suomessa asui vuoden 2008 lopussa noin 143 000 ulkomaan kansalaista, joiden lisäksi
Suomessa asuu yli 40 000 entistä ulkomaalaista, jotka ovat saaneet viimeisen
kymmenen vuoden aikana Suomen kansalaisuuden. Suomen kansalaisuus on viime
vuosina myönnetty vuosittain 4 500 – 7 000 ulkomaalaiselle. Työikäisiä (15 - 64vuotiaita) ulkomaalaisia on noin 113 000 eli 79 % kaikista ulkomaalaisista. Osuus on
huomattavasti korkeampi kuin suomalaisilla, joista 66 % on työikäisiä.
Maahan muutti vuonna 2008 yhteensä 28 100 henkilöä ja maasta muutti 13 600.
Ulkomaan kansalaisia Suomeen muuttaneista oli 19 400 ja maasta muuttaneista 4425.
Nettomuutto oli noin 15 000.
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Taulukko 2

Muuttoliike v. 2008
Maahanmuutto
muutos %
2008
2007/2008

Maastamuutto
Nettomaahanmuutto
2008
muutos %
2008
muutos %
2007/2008
2007/2008

YHTEENSÄ
Suomen kansalaiset

27 602
8 199

6,0
-3,8

13 411
8 986

7,8
-3,7

14 191
-787

4,5
-2,2

Ulkomaan kansalaiset:
-EU/ETA-maat
-EU/ETA-alueen ulkop.
maat
-OECD-maat
-OECD:n ulkopuoliset
maat
-Pohjoismaat

19 403
7 138

10,8
4,9

4 425
2 355

42,1
26,2

14 978
4 783

4,1
-3,1

12 265
4 572

14,6
1,6

2 070
2 266

66,0
38,9

10 095
2 306

7,8
-19,7

14 831
993

14,1
10,7

2 159
560

45,7
1,3

12 672
433

10,0
25,9

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaalaiset ovat keskittyneet eteläisiin maakuntiin ja suuriin kaupunkeihin. Eniten
ulkomaalaisia asuu Uudellamaalla, noin 4,4 prosenttia väestöstä. Suhteellisesti
seuraavaksi eniten ulkomaalaisia on Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla, joskin
niidenkin osuus on huomattavasti pienempi kuin Uudenmaan. Vähiten ulkomaalaisia
väestöön suhteutettuna asuu Etelä-Pohjanmaan, Satakunnan ja Pohjois-Savon
maakunnissa.
Työvoimaan työikäisistä ulkomaalaisista kuluu noin 70 000 henkilöä eli 62 %. Se on
selvästi vähemmän kuin työikäisten suomalaisten osuus: heistä työvoimaan kuuluu 75
%. Eli jos ulkomaalaisten työvoimaosuus nousisi suomalaisten tasolle, työvoiman määrä
lisääntyisi noin 15 000 henkilöllä.
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Taulukko 3

Perustietoja ulkomaalaisista vuosina 1994 - 2008
työttömyystyöikäinen
aste
väestö
väestö
työvoima työttömät %
v. 1994 62 012
45 504
24 350
11 974
49,2
v. 1995 68 566
50 189
26 918
12 438
46,2
v. 1996 73 754
53 782
29 700
13 554
45,6
v. 1997 80 600
58 803
32 981
13 889
42,1
v. 1998 85 060
62 452
36 006
13 782
38,3
v. 1999 87 680
65 248
38 057
13 976
36,7
v. 2000 91 074
68 115
41 353
13 152
31,8
v. 2001 98 577
74 239
45 404
14 149
31,2
v. 2002 103 682 78 581
47 082
13 370
28,4
v. 2003 107 003 81 808
49 070
14 150
23,8
v. 2004 108 346 83 498
51 440
15 051
29,3
v. 2005 113 925 88 745
54 811
15 054
27,5
v. 2006 121 739 95 851
59 428
14 460
24,3
v. 2007 131 861 104 170
64 586
13 970
21,6
v. 2008 142 600 113 000
70 000
13 152
21,5
Lähde: Tilastokeskus, TEM

Suurimmat ulkomaalaisryhmät ovat venäläiset (26 800 henkilöä), virolaiset (22 300),
ruotsalaiset (8 500) ja somalialaiset (4 900). Näiden neljän kansalaisuuden osuus
ulkomaalaisista on 45 %. Ulkomaisen työvoiman määrä lisääntyi vuonna 2008 koko
maassa noin 5400 henkilöllä eli 8 %. Tarjontaa kasvatti hyvä työllisyystilanne ja
muuttovoitto, jota vuonna 2008 saatiin yhteensä 13 500 henkeä. Vuoden 2008 tiedot
osoittavat muuttovoiton kasvaneen edelleen.
Maahanmuuttajien työttömyys on viime vuosina ollut laskussa. Koko maassa
maahanmuuttajien keskimääräisen työttömyysaste oli vuoden 2008 syyskuun lopussa
17,7 %. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuret. Kun maahanmuuttajien alkuvuoden
työttömyysaste oli Uudellamaalla noin 14 %, se oli korkeimmillaan Kainuussa 39 %.
Vuoden 2008 joulukuussa maahanmuuttajien työttömyysaste oli 21,5. Nousuun vaikutti
osaltaan vaikeutunut taloudellinen tilanne.
Työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli vuoden 2008 lopussa 31 555 ulkomaan
kansalaista, joista työttöminä oli 15 045. Heistä yli vuoden työttömänä oli ollut 2315.
Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä on vuoden 2008 aikana noussut kuukausittain.
Työttömien työnhakijoiden määrä on vuodesta 1994 lähtien ollut 12 000 -15 000
henkilöä. Kun samaan aikaan ulkomaalaisen väestön määrä on voimakkaasti kasvanut,
on ulkomaalaisten työttömyysaste trendimäisesti alentunut.
Maahanmuuttajien työkykyä v. 2008 selvittäneessä tutkimuksessa (Pellervon
taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 209) kartoitettiin maahanmuuttajien
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työssäkäyntiä, halukkuutta ja mahdollisuuksia tehdä työtä sekä vertailtiin
maahanmuuttajien työkykyä kantaväestön työkykyyn. Tutkimuksen mukaan
maahanmuuttajien työkyky on valtaväestöön verrattuna hyvä: 87 prosentilla on hyvä tai
erinomainen työkyky. Enemmistö maahanmuuttajista on myös halukas osallistumaan
työelämään.
Tutkimusaineiston maahanmuuttajien työttömyysaste oli 15 %. Heistä 90 % haki
aktiivisesti työtä. Työttömistä maahanmuuttajista 20 000:lla oli hyvä tai erinomainen
työkyky. Työvoimatoimistojen palveluja käytti 49 prosenttia. Naiset ja miehet käyttävät
palveluja suunnilleen yhtä paljon. Työvoimatoimisto toimii linkkinä maahanmuuttajan
ja työmarkkinoiden välillä, koska maahanmuuttajilta useimmiten puuttuvat suorat
verkostot työmarkkinoille. Maahanmuuttajien työvoimatoimistoilta saamat palvelut ovat
tutkimuksen mukaan erittäin tärkeitä heidän työllistymisensä kannalta.
Maassa jo olevat maahanmuuttajat tarjoavakin tutkimuksen mukaan hyvän
rekrytointipohjan, jonka hyödyntäminen yhdessä työperusteisen maahanmuuton kanssa
voisi olla keskeinen elementti ratkottaessa väestön ikääntymisen työmarkkinoille
aiheuttamia ongelma. Hyvä kielitaito edistää maahanmuuttajien integroitumista, mutta
tutkimuksen mukaan ensiarvoisen tärkeä on ensimmäinen työpaikka, joka avaa ovia
eteenpäin suomalaisilla työmarkkinoilla.
Maahanmuuttajien ns. aktivointiaste on ollut viime vuosina erittäin korkea: vuoden
2008 lopulla se oli noin 47 %, kotoutumissuunnitelmien piirissä olevien kohdalla se oli
peräti 67 prosenttia.
Taulukko 4

Kotoutumistuen piirissä olevat ja heidän osallistumisensa työvoimapoliittisiin
toimenpiteisiin sekä sijoittuminen avoimille työmarkkinoille vuosina 2003- 2008:

Vuosi

2004

2005

2006 2007

Kotoutumistuen piirissä vuoden aikana
Vuoden aikana ensimmäistä kertaa laaditut
kotoutumisuunnitelmat

10 445 10 600 10800 12 000

2008
13 100

3 048

3 506 4 281 4 962

5 277

8 727

8 912 9 300 10 462

11 662

-työvoimapoliittisessa koulutuksessa

5 785

5 817 6 015

6 630

7 494

-työvoimakoulutukseen rinnastettavassa koulutuksessa

3 571

3 851 4 363

4 925

5 424

-työharjoittelussa tai työelämä- valmennuksessa

2 166

2 217 2 322

2 374

2 607

Avoimille työmarkkinoille sijoittumisia

5 504

6 363 7 616 8 666

9865

Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä yhteensä
henkiöitä:
Heihin kohdistuneet toimenpiteet:

Lähde: Kela, TEM
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2.3 Maahanmuuttajat eri toimialoilla
Tilastokeskus on kerännyt vuoden 2007 työnantajahaastatteluissa tietoa toimipaikoista,
joissa on ulkomaalaista työvoimaa. Noin kolmasosassa toimipaikoista oli vuonna 2007
ainakin yksi ulkomaalainen. Yleisimmin ulkomaalaisia on rekrytoitu maa -ja
metsäteollisuuteen. Myös teollisuuden toimipaikkoihin on rekrytoitu suhteellisesti muita
toimialoja yleisemmin ulkomaalaista työvoimaa. Vuonna 2007 noin 3 % toimipaikoista
ilmoitti palveluksessaan olevan ulkomaalaista työvoimaa. Toimipaikoista noin 2 % on
hakenut ulkomaalaista työvoimaa viimeisten 12 kuukauden aikana. Vähiten
ulkomaalaista työvoimaa on haettu julkisiin palveluihin ja kaupan alalle.
Ulkomaalaisväestö työllistyy kuitenkin muuta väestöä keskimääräistä useammin
koulutusta vastaamattomiin suoritustason tehtäviin. He ovat usein epätyypillisissä
työsuhteissa eivätkä muuta väestöä vastaavassa määrin etene sisääntulotyöpaikasta
eteenpäin. Maa- ja metsätalouden kausityöt ja teollisuus ja rakentaminen ovat tarjonneet
ulkomaalaisille suhteellisesti enemmän työtilaisuuksia kuin muulle väestölle. Myös
pendelöinti ulkomailta on lisääntynyt, erityisesti Baltiasta ja Puolasta on tullut yhä
enemmän työvoimaa esim. teollisuuden ja rakentamisen erilaisiin projektiluonteisiin
työtehtäviin.
Maahanmuutto on kasvavassa määrin lisännyt uuden työvoiman tarjontaa. Erityisen
merkittävä maahanmuuttajien rooli on pääkaupunkiseudulla, jossa he edustavat tietyillä
ammattialoilla jo suurta osaa työvoimasta. Heidän työllisyystilanteensa on myös
selkeästi parantunut vaikka maahanmuuttajaväestön määrä on kasvanut nopeasti.
Ennusteiden mukaan palvelusektorilla avautuu tulevaisuudessa eniten työpaikkoja. On
siis oletettavaa, että palvelualan ammateissa tarvitaan jatkossa paljon myös
maahanmuuttajia. Monipuolinen kielitaito on kansainvälistyvässä Suomessa myös
maahanmuuttajien vahvuus. Erityisesti kaupan ja matkailupalvelujen alalla tarvitaan
monikulttuurista osaamista ja kielitaitoa.
Työvoiman rekrytointi ulkomailta on yksi keino korvata vähenevää kotimaista
työvoimaa. Se on kuitenkin vain yksi tekijä kokonaistarjonnassa. Ulkomailta
palkkaaminen on myös työmarkkinoilla jo olevan työvoimaresurssin hyödyntämisen
suhteen toissijainen keino. Työvoiman saatavuusongelmien ratkaisemiseksi on tärkeä
hyödyntää työmarkkinoilla jo olevat resurssit kuten työmarkkinoille ensi kertaa tulevat
nuoret, työttömät ja työvoiman ulkopuolella olevat työikäiset sekä jo maassa olevat
maahanmuuttajat.
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3. Ammatinharjoittamista koskeva
sääntely ja muut kelpoisuusvaatimukset
Opetushallituksen päätös ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain perusteella
(1093/2007) tehdään silloin, kun hakemus koskee EU/ETA-kansalaisen toisessa
EU/ETA-valtiossa hankkiman ammattipätevyyden tunnustamista (esim. opettaja,
sosiaalityöntekijä, pelastustoimen päätoiminen virka, poliisihallinnon, puolustusvoimien
tai rajavartiolaitoksen virka) ja kyseinen ammatti on Suomessa säännelty.
Myönteisen päätöksen edellytyksenä on, että hakijalla on lähtömaassa täysi kelpoisuus
toimia siinä tehtävässä, johon hän hakee kelpoisuutta Suomessa. Päätökset voivat olla
ehdollisia. Lisävaatimuksena voidaan edellyttää sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen
suorittamista, jos koulutuksen kesto tai koulutuksen tai ammattitehtävien sisältö
lähtömaassa eroavat olennaisesti koulutuksen tai ammattitehtävien sisällöstä Suomessa.
Päätöksessä ei voida määrätä täydentäviä opintoja. Päätöksen saanut voi itse valita,
suorittaako sopeutumisajan vai kelpoisuuskokeen. Pakollinen kelpoisuuskoe voidaan
kuitenkin määrätä silloin, jos ammatin harjoittaminen edellyttää kansallisen
lainsäädännön tarkkaa tuntemusta ja toiminnan keskeinen ja pysyvä osa on kansallista
lainsäädäntöä koskevien neuvojen antaminen.
Euroopan unionissa pääsyä säänneltyyn ammattiin säätelee Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivi 2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Sen lähtökohtana
on, että unionin kansalaisen pääosin jossakin toisessa EU/ETA-valtiossa tai Sveitsissä
saavuttama ammattipätevyys tunnustetaan kaikissa jäsenmaissa. Suomessa direktiivi on
pantu toimeen ammattipätevyyden tunnustamisesta annetulla lailla (1093/2007) sekä
tekemällä muutoksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja eläinlääkäreistä
annettuihin säädöksiin.
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista säännellään kansallisesti ja kansainvälisesti.
Sääntelyn tarkoituksena on potilasturvallisuuden ja terveyspalveluiden laadun
takaaminen sekä vapaan liikkuvuuden turvaaminen EU/ETA-alueilla. Keskeiset
kansalliset säännökset sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin
(559/1994) ja asetukseen (564/1994). Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO)
myöntää hakemuksesta oikeuden toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä ja käyttää
suojattuja ammattinimikkeitä sekä pitää terveydenhuollon ammattihenkilöiden
keskusrekisteriä. Terveydenhuollon ammattihenkilölain nojalla myönnetään
ammatinharjoittamisoikeus 17 laillistetulle terveydenhuollon ammattihenkilöryhmälle.
Luvattomasta terveydenhuollon ammattihenkilönä toimimisesta voidaan Suomessa
tuomita sakko- tai vankeusrangaistus. Lisäksi asetuksen perusteella myönnetään oikeus
käyttää13 suojattua terveydenhuollon ammattinimikettä. Nimikesuojattujen
ammattihenkilöiden ammateissa voivat toimia muutkin riittävän koulutuksen,
kokemuksen ja ammattitaidon omaavat, mutta heillä ei ole oikeutta käyttää suojattua
ammattinimikettä.
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Keskeinen EU-lainsäädännön säädös on Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi
2005/36/EY ammattipätevyyden tunnustamisesta. Direktiivi säätelee terveydenhuollon
ammattihenkilöiden ammattipätevyyden tunnustamista suoritettujen tutkintojen
perusteella ja vapaata liikkumista Euroopan unionin alueella ja Euroopan talousalueella.
Direktiivin säännökset terveydenhuollon ammattihenkilöistä on Suomessa pantu
täytäntöön terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lainsäädännön muutoksin.
Harmonisoituun koulutukseen perustuva automaattinen tunnustaminen koskee
terveydenhuollon ammattihenkilöistä lääkäriä, hammaslääkäriä, proviisoria,
sairaanhoitajaa ja kätilöä. Muiden terveydenhuollon ammattihenkilöryhmien kohdalla
verrataan hakijan tutkintoa vastaavaan suomalaiseen tutkintoon sekä huomioidaan
hakijan ammatinharjoittamisoikeus ja ammattikokemus lähtömaassa. Lisäksi hakijalle
voidaan määrätä kelpoisuuskoe tai sopeutumisaika.
TEO laillistaa tai myöntää luvan myös EU/ETA-valtion ulkopuolisen valtion
kansalaisille ja koulutuksensa niissä suorittaneille. Laillistus myönnetään toistaiseksi,
mutta lupa on aina määräaikainen, ja se voi olla rajoitettu vain tiettyyn
ammattitehtävään. Hakijan tutkintoa verrataan vastaavaan suomalaiseen tutkintoon,
minkä perustella hakijalta edellytetään kuulustelun suorittamista tai koulutuksen
täydentämistä.
EU/ ETA-alueen ulkopuolella suoritetuille lääkärin ja hammaslääkärin tutkinnoille on
määritelty omat tutkinnon täydentämisvaatimukset. Muiden terveydenhuoltoalan
tutkintojen osalta TEO katsoo, että tutkintojen täydentämisessä paras asiantuntemus on
oppilaitoksilla, joten hakijoiden opinnoista pyydetään lausunto joko korkeakouluilta tai
ammattikorkeakouluilta.
Ongelmana tutkinnon täydentämisessä on se, että oppilaitokset eivät aina suostu
ottamaan henkilöä täydentämään opintojaan, koska edellytettävistä opinnoista ei ole
menettelyä. Usein opiskelijat kokevat täydentämisen vaativan kohtuuttoman pitkiä
opintoja. Ongelmana on myös toimeentulon rahoitus opintojen aikana.
Terveydenhuollon ammattihenkilöltä vaaditaan terveydenhuollon ammattihenkilölain
perusteella tehtävien edellyttämää riittävää kielitaitoa. EU/ETA-valtioiden kansalaisilta
ei voida vaatia suomen kielen taitoa rekisteröinnin yhteydessä, vaan kielitaidon arviointi
on työnantajan tehtävä. EU/ETA-valtioiden ulkopuolisilta kansalaisilta TEO vaatii
kielikokeen suorittamista ennen rekisteröintiä.
Sosiaalialan ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa
sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272 /2005).
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Toimenpide-esityksiä:
Toimivaltaiset viranomaiset (STM,TEO, OPM,TEM, SM) laativat
yhteistyössä työelämän, kouluttajien ja ammattijärjestöjen kanssa
terveydenhuollon ja sosiaalialan rekrytointia, pätevöittämistä ja
viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat suositukset. Niissä otetaan
huomioon erityisesti näiden alojen vaatimukset
ammatinharjoittamisoikeudesta ja kelpoisuudesta sekä WHO:n suositukset
terveydenhuoltohenkilöstön kansainvälisestä rekrytoinnista.
Suosituksen pohjalta käynnistetään ensiksi pilottihanke terveydenhuollon
alalla ja myöhemmin sosiaalialalla.

3.1 Kelpoisuus julkisen sektorin virkoihin
Moniin julkisen sektorin virkoihin tai tehtäviin on asetettu koulutusta koskevia
kelpoisuusvaatimuksia. Vaatimuksena voi olla tietyn tasoinen tutkinto, tietty tutkinto tai
määrätyt opinnot. Täyttääkseen kelpoisuusvaatimukset ulkomailla opiskellut tarvitsee
Opetushallituksen päätöksen tutkinnon tunnustamisesta.
Opetushallituksen päätös tutkinnon tasosta tehdään ulkomailla suoritettujen
korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain (531/1986) mukaan.
Päätös antaa hakijalle kelpoisuuden sellaiseen julkisen sektorin virkaan tai tehtävään,
johon vaaditaan päätöksessä mainittu korkeakoulututkinto. Korkeakoulututkinto voi olla
ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, alempi tai ylempi
korkeakoulututkinto, jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.
Päätös tehdään sen koulutuksen tason perusteella, josta ulkomainen tutkintotodistus on
annettu. Koulutuksen taso arvioidaan koulutuksen laajuuden ja vaativuuden perusteella.
Ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun
lain perusteella voidaan tehdä myös päätöksiä kelpoisuudesta sellaiseen virkaan tai
tehtävään, johon vaaditaan tietty tutkinto tai määrätyt opinnot. Myönteisen päätöksen
edellytyksenä on, että hakijan tutkinto tai opinnot vastaavat laajuudeltaan,
vaativuudeltaan ja sisällöltään Suomessa vaadittavaa tutkintoa tai opintoja. Päätöksessä
voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.
Edellä selostettujen edellytysten lisäksi maahanmuuttajille asetetaan käytännössä myös
muita vaatimuksia, joista merkittävin on kielitaitovaatimus (kielilaki 423/ 2003).
Palkkauskin voi määräytyä osittain työntekijän suorittamien kansallisten tutkintojen
perusteella.
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Maahanmuuttajien työvoimakoulutuksen hankintahintaan voidaan sisällyttää myös
ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamispäätöksen opetushallinnon perimien
maksujen mukaiset kustannukset silloin, kun se on henkilön palveluprosessin
etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Kouluttaja ohjaa opiskelijaa hakemuksen
laatimisessa ja sen liitteeksi tarvittavien asiakirjojen kokoamisessa. Asiakirjat
toimitetaan opetushallitukseen, joka tekee asiassa päätöksen.
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4. Kielitaitovaatimukset ja kielitutkinnot
Opetushallitus hallinnoi ja kehittää Suomen valtion kahta virallista
kielitutkintojärjestelmää, yleisiä kielitutkintoja ja valtionhallinnon kielitutkintoja.
Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja toiminnallista kielitaitoa
mittaavia tutkintoja, joita käytetään yleisesti työelämän tarpeisiin. Kielitaitoarviot
annetaan taitotasoasteikolla, joka on yhteismitallinen Euroopan Neuvoston kehittämän
kielitaidon yleiseurooppalaisen viitekehyksen asteikon kanssa. Kielitutkinnon voi
suorittaa kolmella eri tasolla: ylimmällä, keskitasolla ja perustasolla. Valtionhallinnon
kielitutkintojärjestelmä on tarkoitettu julkishallinnon henkilöstön toisen kotimaisen
kielen hallinnan osoittamiseen (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta 424/20031 luku1, As. 481/2003).
Suomen kansalaisuuslaissa (359/2003) yhtenä kansalaistamisen edellytyksenä on, että
hakijalla on tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Yleisin
tapa tämän osoittamiseksi on suorittaa yleisten kielitutkintojen keskiasteen kielitutkinto
(taitotaso 3). Kielitaidon osoittamisvaatimus onkin voimakkaasti lisäännyt suomen
kielen tutkintoihin osallistuvien määriä.
Tutkintojen saatavuutta koskevaan palautteeseen on vastattu lisäämällä keskitason
tutkintojen suorittamiskertoja. Yleisten kielitutkintojen suomen kielen keskitason
tutkinnon voi suorittaa nykyisin neljä kertaa vuodesta. Taulukosta 4 käy ilmi suomen
kielen tutkintojen suorittajamäärät vuosina 2007 ja 2008.

Taulukko 5

Yleisten kielitutkintojen suomen kielen suorittajamäärät vuosina 2007 -2008.
Perustaso
Vuosi 2007 134
Vuosi 2008 137
271
Yhteensä

Keskitaso
3383
3703
7086

Ylin taso
134
117
251

Yhteensä
3651
3957
7608

Lähde: Jyväskylän yliopisto, SOLKI

Kielitaito kehittyy varsin yksilöllisesti, ja sen kehittymisessä ei ole pelkästään kyse
lingvistisistä tekijöistä, vaan myös sosiaalisista ja psykologisista. Tämän vuoksi
pelkästään opiskeluajan ja/tai opintojen laajuuden perusteella voi olla vaikea tehdä
päätelmiä kielitaidon tasosta. Myös eri kielitaidon osa-alueet (puhuminen,
kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen ja puheen ymmärtäminen) voivat kehittyä
eritahtisesti, mihin vaikuttavat monenlaiset tekijät, mutta varsinkin se, millaisissa
kielenkäyttötilanteissa henkilö toimii jokapäiväisessä elämässään ja miten hän saa
palautetta kielitaidostaan. Koska kielitaito ei ole yksi yhtenäinen yksikkö ja koska
kielitaidon tason arvioiminen opintojen laajuuden tai maassaoloajan perusteella on
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vaikeaa, tarvitaan Yleisten kielitutkintojen kaltaista taitotasotestiä, joka on luotettava
näyttö kielitaidon senhetkisestä tasosta.
Yleiset kielitutkinnot tarjoaa esimerkiksi koulu- ja opintotodistuksiin nähden paljon
informaatiota, koska tutkinnon suorittaja saa yleistasoarvion lisäksi arvion jokaisesta
taidosta erikseen. Tämä mahdollistaa sen, että todistusta tulkitseva taho, esimerkiksi
työnantaja tai oppilaitos voi arvioida kielitaidon riittävyyttä tarkemmin eri osa-alueiden
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi joistakin opinnoista voi selvitä enemmän
mallioppimisen ja tekemisen avulla, jolloin suullinen kielitaito on kirjallista tärkeämpää
ja joissakin toisissa opinnoissa, kuten sosiaali- ja terveysalalla, puolestaan jo
perusopinnot edellyttävät käsitteellistä ja ainakin ymmärtävää kirjallisen kielitaidon
hallintaa. Kielitaitoprofiili mahdollistaa täten esimerkiksi minimivaatimusten
asettamisen jonkin kielitaiton osa-alueen osalta. Tämä ei ole mahdollista, jos kielitaito
ymmärretään yhdeksi kokonaisuudeksi ja jos arviointijärjestelmä ei tarjoa tämän
tyyppistä profiilia kielitaidon eri osa-alueista.
Yleisissä kielitutkinnoissa käytetty asteikko on linkitetty Viitekehyksen asteikkoon,
johon nojaten on määritelty perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelman sekä
kotouttamiskoulutuksen tavoitetasot. Näin ollen Yleisten kielitutkintojen tasoarviot on
tulkittavissa suhteessa edellä mainittuihin tavoitetasoihin, mitä voitaisiin hyödyntää
entistä tehokkaammin, kun esimerkiksi tulkitaan kielitaidon riittävyyttä ammatillisiin
opintoihin silloin, kun hakijalla ei ole suomalaisen peruskoulun tai lukiokoulutuksen
päästötodistusta.
Yhteiskunnan teknologisoituminen edellyttää jäseniltään uusien, sähköisten
asiointivälineiden oppimista ja käyttöä. Arkipäivän kommunikointia ja asiointia
hoidetaan yhä enemmän sähköisesti. Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian 2007–2015
mukaan Suomessa koko väestön asiointia kehitetään, siten että myös maahanmuuttajat
pyritään huomioimaan kehityksessä. Kun arviointi toimii pedagogisia tavoitteita
hyödyntäen, se ohjaa opetuksen sisältöjä hyvällä tavalla oppimistavoitteiden mukaisesti.
Näin ollen Yleisten kielitutkintojen digitalisointi voidaan nähdä tekijänä, joka ohjaa
opetusta entistä tehokkaampaan teknologian hyödyntämiseen kielikoulutuksessa.
Tutkinnon kehittämistyön viimeisempiä vaiheita onkin suunnitelman laatiminen
keskitason tutkintojen digitalisoimiseksi. Suunnitelmassa selvitetään tutkinnon mm.
digitalisoimisvaihtoehtoja, tutkinnon järjestäjien tietoteknisiä valmiuksia,
maahanmuuttajien tietoteknisiä taitoja sekä toimenpiteitä, joita uuteen järjestelmään
siirtyminen edellyttäisi. Suunnitelma laatiminen toteutetaan osana OPH:n hallinnoimaa
valtakunnallista ESR- kehittämisohjelmaa.
Digitaaliseen testaukseen hyvin kehitetty alusta toimisi myös hyvänä
harjoitusmateriaalien alustana ja kanavana, mitä edelleen voitaisiin hyödyntää verkkoopiskelun resurssina ja itseopiskelun mahdollistajana jo ennen Suomeen muuttoa.
Digitaalisesti suoritettava testi mahdollistaa paremmin testin suorittamisen eri maissa,
joten sovellusmahdollisuuksia voisi olla esimerkiksi työperäisen maahanmuuton
kannalta jo lähtömaassa.
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Toimenpide-esityksiä:
Omaehtoisena ja työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävää YKIkeskiasteen tutkintoon valmentavaa koulutusta lisätään ja siitä tiedotetaan
kohderyhmälle (OPM, OPH, TEM)
YKI- tutkintojen käytön ja sovellutusmahdollisuuksien laajentamiseksi
jatketaan suomenkielen keskiasteen tutkinnon digitalisointia. (OPH)
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5. Alkuvaiheen neuvonta- ja
ohjauspalvelut
5.1 Eri toimijoiden vastuut palvelujen järjestämisessä
Kuntien sosiaalitoimi ja työvoimatoimistot ovat olleet kotouttamislain perusteella
keskeiset tahot kotouttamispalvelujen järjestämisessä. Päävastuu työikäisten
neuvonnasta, ohjauksesta ja koulutuksesta on kotouttamislain mukaan
työvoimatoimistoilla. Työvoimaan kuulumattomien maahanmuuttajien
kotouttamispalvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat. Muiden kuin työmarkkinatukeen oikeutettujen työttömien tai kuntien toimeentulon piirissä olevien
maahanmuuttajien kotouttamisen vastuutahoa ei ole määritelty. Suoraan työhön
tulleiden maahanmuuttajien opastuksesta ja perehdytyksestä vastaa nykyisin pääosin
työnantaja.
Kunnat laativat kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi kotouttamisohjelman, johon
kotouttamislain mukaan sisällytetään myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten
suhteiden edistäminen sekä syrjinnän ehkäiseminen. Kotouttamisohjelmien piirissä ovat
kaikki maahanmuuttajat, mutta yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien piiriin pääsevät
vain toimeentulotukea saavat tai työttömänä työnhakijana olevat. On tärkeää, että
kuntien kotouttamisohjelmia kehitetään paikallisista lähtökohdista ja osana kunnan
strategista suunnittelua. Yhteistyö kunnan, työhallinnon, järjestöjen ja elinkeinoelämän
toimijoiden välillä on tärkeää. Kaikkien maahanmuuttajien kotoutumisen tukeminen
vaatii kunnissa lisäresursseja. Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa on
todettu, että kunnille ja työhallinnolle turvataan riittävät voimavarat kotoutumisen
tukemiseksi. Kunnat ovat pitäneet kotouttamislakia toimivana, kannustavana ja
tarpeellisena. Ongelmaksi kunnissa on koettu se, ettei lain toimeenpanoon ole ohjattu
tarvittavia voimavaroja.
Mikäli maahanmuuttaja kieltäytyy osallistumasta kotoutumissuunnitelmassa sovittuihin
palveluihin, voi seurauksena olla kotoutumistuen menettäminen. Kotoutumispalveluissa
tulisi kiinnittää myös entistä enemmän huomiota maahanmuuttajan omaan vastuuseen
viranomaisten lisäksi. Oma vastuu edellyttää yhteisten ”pelisääntöjen” ja tavoitteiden
ymmärtämistä ja edellyttää siis tulkkipalveluja ja vuorovaikutuksellista osaamista
palvelujen järjestäjiltä.
Koska maahanmuuttajien kielenopetus ja ammattitaidon päivittäminen suomalaisen
työelämän tarpeisiin on keskeisin osa alkuvaiheen palveluja, on myös
opetusviranomaisten rooli tärkeä.
Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti työ - ja elinkeinoministeriö vastaa
maahanmuuttajien kotouttamisesta sekä kotoutumiskoulutuksen järjestämisestä
työvoimatoimistojen asiakkaiksi ilmoittautuville aikuisille maahanmuuttajille.
Alueellinen vastuu on Työvoima- ja elinkeinokeskuksilla. Ne hankkivat
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kotoutumiskoulutusta kilpailuttamisperiaatteiden mukaisesti. Kouluttajina on paljon
aikuiskoulutuskeskuksia, mutta myös muita aikuiskoulutusta tarjoavia tahoja: vapaan
sivistystyön oppilaitoksia, aikuislukioita ja tai yksityisiä koulutusalan yrittäjiä.
Kieli- ja kotoutumiskoulutuksen järjestäminen on osa laajempaa työhallinnon
maahanmuuttajille tarjoamaa palvelukokonaisuutta. Palvelut kohdistetaan erityisesti
niiden maahanmuuttajien tukemiseen, jotka ovat työttömiä tai tarvitsevat muutoin
yhteiskunnan toimeentulojärjestelmien tukea.
Työvoimatoimistojen maahanmuuttajapalvelujen haasteena on vastata kasvaviin
asiakasmääriin ja olla suhteessa maahanmuuttajatyön vaativuuteen. Maahanmuuttajien
ohjaukseen on arvioitu tarvittavan vähintään kaksinkertainen aika valtaväestön
ohjaukseen verrattuna. Yleensä alkuvaiheessa joudutaan käyttämään tulkkausta,
vuorovaikutus on vaativaa ja asioiden selvittäminen vaatii taitoa ja kärsivällisyyttä.

5.2 Ohjaus ja neuvonta
Puhuttaessa maahanmuuttajapalvelujen puitteissa toteutettavasta ohjauksesta,
tarkoitetaan sellaista ammatillista vuorovaikutusta maahanmuuttaja-asiakkaan kanssa,
jonka tavoitteena on aktiivisesti tukea maahanmuuttajaa kotoutumisessa. Ohjauksellista
työtä tehdään kunnassa jo siinä vaiheessa, kun uusia maahanmuuttajia ohjataan asumaan
ja käyttämään kunnan sosiaali-, terveys- yms. palveluja. Työvoimatoimistossa ja/tai
kunnassa laadittavat kotoutumissuunnitelmat syntyvät laajemman ohjauksellisen
prosessin tuloksena. Kotoutumisohjauksessa käytettävät menetelmät ja ohjauksen
sisällöt voivat vaihdella paljonkin, riippuen sitä toteuttavasta organisaatiosta, ohjaajien
osaamisesta tai kotoutujien tarpeista.
Henkilökohtaisen ohjaustyön lisäksi tarvitaan toimivia, erikielisiä sähköisiä tieto- ja
informaatiopalveluja. Pääkaupunkisedulla on kehitetty esim. Infopankki.fi verkkopalvelu, jota uudistetaan tällä hetkellä ja sen käyttöä laajennetaan koko
valtakuntaan. Palvelussa huomioidaan entistä paremmin erilaiset maahanmuuttajaryhmät - niin työperusteiset maahanmuuttajat, opiskelijat kuin pakolaistaustaiset
henkilöt - ja heidän erilaiset tiedontarpeensa.
Kotoutumiskoulutus on sisällöltään aina myös ohjauksellista: alkuvaiheen kielikoulutukseen liittyy paljon yhteiskunnallisia sisältöjä ja myöhäisemmässä vaiheessa tulevat
ammattiin ja työelämään ohjaavat osot, joissa käydään läpi asiakkaan osaamista,
työkokemusta ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä toiveita ja tavoitteita.
Kotoutumiskoulutuksen työelämään tutustumisjaksot ja näihin liittyvät keskustelut,
joissa asiakkaalla on mahdollisuus käydä läpi kokemuksiaan, ovat tärkeitä ohjauksen
välineitä. Kotoutumiskoulutuksen arviointitutkimuksessa todetaan, että
kotoutumiskoulutuksen tavoite ei ole pelkästään – eikä aina edes ensisijaisesti –
työllistää, vaan lisätä valmiuksia ja motivaatiota oman kielellisen, kulttuurisen ja
ammatillisen kehittymisen edistämiseen. Motivaation kasvattaminen, oppimaan
oppiminen ja pitkäjänteisten tavoitteiden ja niiden vaatiman työskentelyn
ymmärtäminen ovat tärkeitä tavoitteita kotoutumiskoulutukselle. Kestävät
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työmarkkinaratkaisut ja pysyvämmän paikan löytäminen työmarkkinoilta edellyttää
usein koulutus- ja harjoittelupolkua.
Toisessa maassa hankitun osaamisen ja suomalaisten ammattitaitovaatimusten
yhteensovittaminen vaatii tehokkaita ohjaus- ja neuvontapalveluja. Uuteen maahan
muuttaminen synnyttää yleensä väistämättä ns. osaamisvajetta esim. ammatin
sisällöllisten osaamisvaatimusten tai maiden välisistä teknologisista eroista johtuen –
työkulttuurieroista puhumattakaan. Maahanmuuttajat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä.
Osa maahanmuuttajista sijoittuu työmarkkinoille suhteellisen helposti, osa tarvitsee
pitkäkestoisia palvelukokonaisuuksia saadakseen riittävät valmiudet työmarkkinoille
sijoittumiseen.
Ohjauksen ongelmat ovat viime vuosina liittyneet pääasiassa maahanmuuttajien
koulutukseen ohjaamiseen, kotoutumiskoulutuksen resursointiin sekä tarjonnan
alueelliseen ja paikalliseen koordinointiin. Erityisesti kotoutujien ns. rinnasteisen
koulutuksen voimakas lisääntyminen viime vuosina on tuonut koulutukseen
ohjautumiseen lisää haasteita (ks. sivu 27). Varsinkin suurimmilla paikkakunnilla
maahanmuuttajien määrät ovat voimakkaasti kasvaneet, mutta alkuvaiheen ohjaustyötä
tekevien henkilöiden määrät sen sijaan eivät ole vastaavasti lisääntyneet.
Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on täten ristiriidassa palvelutarpeen kanssa.
Vielä tällä hetkellä pääosa Suomeen suuntautuvasta maahanmuutosta on muuta kuin
työperäistä maahanmuuttoa. Kuitenkin maahanmuuton perusteesta riippumatta kaikkien
Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja yhteiskuntaan integroitumista on tuettava
nykyistä tehokkaammin. Maassa jo pysyvästi asuvan maahanmuuttajaväestön pääsy
työmarkkinoille on edellytyksenä sille, että työperusteinen maahanmuutto saa
kansalaisten yleisen hyväksymisen.
Samat toimenpiteet, joilla aktivoidaan myös kansallisen työvoimareservin työllistymistä
sekä ammatillista ja alueellista liikkuvuutta ovat suurelta osin toimivia myös
maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä. Maahanmuuttajien osalta
toimenpiteiden onnistuminen edellyttää monessa tapauksessa lisäpanostusta
palveluneuvontaan ja ohjaukseen sekä yksilöllisten ratkaisujen hakemista.
Alkuvaiheen ohjausta ja koulutusta tarvitsevat kotouttamislain piirissä olevien lisäksi
opiskelijat, työn perusteella muuttaneet, haja-asutusaleilla asuvat ja ulkomailla asuvat
Suomeen muuttoa suunnittelevat. Koulutusta tulisi olla tarjolla ajasta ja paikasta
riippumatta. Koulutusta tulisi voida lähtökohtaisesti eriyttää eri kohderyhmien
tarpeisiin. Koulutusta tulisi myös tarpeen mukaan joustavasti viedä työpaikoille.
Perehdyttämisen tueksi tarvitaan työpaikoilla myös tietoa mm. työehdoista,
työsuojelumääräyksistä ja yleensä suomalaisessa työkulttuurissa toimimisesta.
Perinteisen lähiopetuksen oheen tarvitaan sähköinen internet-pohjainen
kotoutumiskoulutusjärjestelmä
Eri ammatissa toimimiseen liittyy usein myös erillistä osaamisen ja alan hallinnan
osoittamista. Teollisuudessa työskenneltäessä vaaditaan usein esimerkiksi tulityökortin
suorittaminen. Hitsaajilla on omat kansainväliset luokkavaatimukset tietyissä
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työtehtävissä. Ravintola-alalla työskentelyyn vaaditaan hygieniapassin suorittaminen.
Tällaiset ammattispesifiset vaatimukset edellyttävät tietyn kielitaitotason hallintaa sekä
säädöksien tuntemista.
Hyvä kielitaito edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Toisaalta maahanmuuttajien kannalta ensisijaisen tärkeä on ensimmäinen työpaikka,
joka avaa ovia eteenpäin suomalaisilla työmarkkinoilla. Em. Pellervon taloudellisen
tutkimuslaitoksen mukaan kielitaidon puute ei ole ratkaiseva este maahanmuuttajien
työllistymiselle. Uuden teknologian ja hyvän suunnittelun avulla tätä estettä voidaan
entisestään madaltaa. Tällöin myös pystyttäisiin nopeuttamaan maahanmuuttajien
työmarkkinoille tuloa ja siten nostamaan 2-4 vuotta maassa asuneiden työllisyysastetta.
Ratkaisuja edellä esitettyihin alkuvaiheen ohjauksen ongelmiin tullaan hakemaan kahden
valtakunnallisen ESR- kehittämisohjelman avulla, joista toisella tuetaan ja räätälöidään
maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalveluja ”Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus ja
osaamisen kehittäminen 2008 - 2013” ja toisessa mallinnetaan työperusteista
maahanmuuttoa ”Eurooppalainen yhteistyö työvoiman maahanmuutossa”. Ohjelmien
puitteissa on tarkoitus kehittää maahanmuuttajien alkupalveluita ja parantaa niiden
osuvuutta sekä lisätä palveluiden valtakunnallista ja alueellista koordinaatiota. Työn
perusteella muuttajien neuvontaan kehitetään opastusjärjestelmä. Maahanmuuttajien
osaamisen kartoittamiseen kehitetään valtakunnalliset mallit. Kehittämisohjelman
puitteissa tehostetaan alkuvaiheen ohjausta mm. perustamalla alueellisia ohjaus - ja
neuvontakeskuksia ja lisäämään omakielistä neuvontapalvelua mm. CC- palveluina.
Lisäksi luodaan sähköinen kielenopiskelujärjestelmä ja digitalisoidaan yleisten
kielitutkintojen suomenkielen keskitason tutkinto. Niillä paikkakunnilla, joilla ei omia
ESR -hankkeita käynnisty, jatketaan palvelujen parantamista työvoimapalvelujärjestelmän sisällä sekä yhteistyössä maahanmuuttajien palveluverkostojen kanssa.
Lisäksi uudella ESR- ohjelmakaudella toteutetaan muita laajoja kehittämisohjelmia,
kuten aikuisväestön ohjaus ja neuvontapalvelujen kehittäminen ja välityömarkkinoihin
liittyvät hankekokonaisuudet, joilla on liittymäkohtia maahanmuuttajien alkuvaiheen
ohjaukseen.
Toimenpide-esityksiä:
Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja osaamisen ESR kehittämisohjelman aikana kokeillaan erilaisia toimintamalleja. Näiden
perusteella laaditaan yhtenäiset valtakunnalliset mallit, joissa huomioidaan
alueiden ja niiden toimintaedellytysten väliset erot. (SM, TEM)
Selvitetään mahdollisten yhteispalvelupisteiden, ”ohjauskeskusten” tarve
ja mahdollisuudet. Huomioidaan nyt jo toimivat ja suunnitteilla olevat
poikkihallinnolliset yhteispalvelut sekä työvoiman palvelukeskukset. (SM,
TEM, OPM, STM, Kunnat)
Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan mahdollisimman pian
ja ”matalan kynnyksen” – periaatteella heti maahanmuuton jälkeen eri
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perusteilla Suomeen muuttaneille. Työn perusteella Suomeen
muuttaneiden ohjaukseen kehitetään valtakunnallisessa ESRkehittämisohjelman tuella opastusjärjestelmä.
Muissa ESR- kehittämisohjelmissa (erityisesti aikuisohjauksen ja
välityömarkkinoiden ohjelmat) huomioidaan myös maahanmuuttajien
tarpeet valtavirtaistamisen periaatteen mukaisesti.(SM, TEM, OPM, STM)
Sähköisten palvelujen (CC- ja nettipalvelut, monikanavainen ohjaus jne.)
kehittämishankkeissa huomioidaan maahanmuuttajat eri kielitarpeineen.
(TEM, SM, OPM, OPH)
Tuotetaan alue - ja paikallisviranomaisille maahanmuuttajien alkuvaiheen
palveluissa tarvittava opas (SM, TEM, OPM, STM)
Tulevassa aluehallintomallissa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirastossa
(ELY) parannetaan maahanmuuttopalvelujen koordinointia ja
varmistetaan niissä tarvittava osaaminen alueilla. Yksikköihin nimetään
maahanmuuttoasioiden päällikkö. (TEM,SM)
SM:n, TEM:n, ELY:n ja TE- toimistojen tulosohjaus - ja muut ohjauksen
prosessit maahanmuuttoasioissa selkiytetään (TEM,SM,OPM)

5.3 Työvoimatoimistojen rooli maahanmuuttajien
alkuvaiheen palveluissa
Kotouttamislain piirissä olevat maahanmuuttajat ovat asiakkaina työ- ja
elinkeinoministeriön ohjauksessa olevissa työvoimatoimistoissa (jatkossa työ- ja
elinkeinotoimistoissa) heti maahan muutettuaan. Järjestelmä poikkeaa muiden EUmaiden käytännöistä, esim. Ruotsissa maahanmuuttajat tulevat työvoimatoimistojen
palveluihin vasta hankittuaan peruskielitaidon.
Työ- ja elinkeinohallinnolla on yhdessä kuntien kanssa kokonaisvaltainen vastuu
hankkia ja järjestää maahanmuuttaja-asiakkaiden tarvitsemia palveluita: kieli- ja
kotoutumiskoulutusta, ohjausta, neuvontaa, ammatillista kuntoutusta.
Maahanmuuttajien palvelut on integroitu muuhun työvoimapalveluun, mikä
mahdollistaa esim. työelämävalmennuksen, kuntoutuksellisten toimenpiteiden, erilaisiin
tutkimuksiin ja selvityksiin tarkoitettujen erityismäärärahojen ja muiden yleisten
työvoimapalvelujen käytön kotouttamisen tukena. Myös kotoutumiskoulutukseen
voidaan valita muita maahanmuuttajia kuin kotoutujia ns. työvoimapoliittisen harkinnan
perusteella.
Työvoimatoimistoissa toimii 60 kokopäivätoimista maahanmuuttajaneuvojaa ja noin
400 virkailijaa joiden toimenkuvaan kuuluvat osittain maahanmuuttajien
kotouttamispalvelut.
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Palveluprosessiin kytkeytyy välittömästi myös kotoutumis- ja työttömyysaikainen
maahanmuuttajien toimeentulo. Työvoimatoimistot yhdessä kuntien kanssa laativat
kotoutujille ja muille työttömille maahanmuuttajille henkilökohtaiset kotoutumis- tai
työnhakusuunnitelmat. Suunnitelmien noudattaminen on edellytys kotoutumis- tai
työttömyysaikaisen toimeentuloetuuden – esim. työmarkkinatukea vastaavan
kotoutumistuen – maksamiselle. Työvoimatoimistot vastaavat kotoutumis- ja
työnhakusuunnitelmien toteutumisen seurannasta.
Nykyisin maahanmuuttajien osaamisen kartoittaminen käynnistyy työvoimatoimistoissa
kotoutumissuunnitelmien tai työnhakusuunnitelmien laatimisen yhteydessä.
Ohjauskeskustelujen ja työ- ja koulutushistoriaan liittyvien dokumenttien läpikäymisen
ohella tarvitaan usein myös osaamisen ja kielitaidon arviointia esim. testien tai
työnäytteiden avulla. Monilta maahanmuuttajilta, erityisesti pakolaistaustaisilta
puuttuvat kirjalliset dokumentit aikaisemmasta osaamisesta. Työvoimatoimistossa
tarvitaan asiantuntemusta alkuarvioniin tekemiseen, mutta kouluttajilla on usein
pidemmän kontaktin ja käytettävissä olevien välineiden avulla paremmat
mahdollisuudet saada tietoa muuttajan käytännön taidoista. Kuitenkin ohjauksellista
kompetenssia tulee lisätä kaikkien kotoutumisprosessiin osallistuvien osalta ja kiinnittää
huomiota erityisesti niihin nivelvaiheisiin kun asiakas siirtyy palvelujen piiristä toiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti elokuussa 2008 kyselyn työ- ja elinkeinohallinnolle
maahanmuuttajapalvelujen organisoinnista ja työvoiman rekrytoinnista ulkomailla.
Kyselyyn vastasi 243 hallinnon työntekijää, jotka edustivat TE- keskuksia ja
työvoimatoimistoja kautta maan. Kaikista vastaajista 67 % katsoi että resurssitilanne
mahdollistaa yksilöllisen ohjauksen antamisen maahanmuuttaja-asiakkaille. Yksi
kolmasosa ei ollut tätä mieltä. Kaikkein heikoimmaksi resurssitilannetta kuvasivat
pääkaupunkiseudun toimistoissa työskentelevät, yksikään virkailija ei kuvannut
resurssitilannetta hyväksi.
Resurssien puute ilmenee asiakaspalveluun käytettävän ajan vähyytenä, pitkinä jonoina
ja pintapuoliseksi jäävänä palveluna. Henkilöstön vähennykset, valtionhallinnon
tuottavuusohjelma ja asiakaskunnan jatkuva kasvu ovat ristiriidassa. Mikäli
tuottavuusohjelman tavoitteet toteutetaan, vaarantuvat myös ostopalveluina hankittavat
koulutus- ja muut palvelut. Resurssien riittämättömyys korostuu eniten juuri
kotoutumiskoulutukseen ja muuhun koulutukseen ohjaamisessa.
Työllistämisaiesopimuksen valmistelun yhteydessä pääkaupunkiseudun kunnat ja
Uudenmaan TE- keskus ovat esittäneet, että työvoimatoimistojen määrärahoihin
tarvittaisiin vuositasolla 2 miljoonan euron tasokorotus, jonka avulla voitaisiin lisätä
henkilöresursseja yhteensä 40 htv:n verran (eli kasvattaa 2,5-kertaisiksi). Lisäresurssi
jaettaisiin työvoimatoimistoille suhteessa ulkomaalaisten työnhakijoiden määrään.
Lisäresurssista kaksi henkilötyövuotta osoitettaisiin Uudenmaan TE- keskukselle
koulutuspalvelujen keskitettyyn hankintaan, jossa tällä hetkellä on vain yhden henkilön
työpanos.
Tiivis yhteistyö maahanmuuttaja-asiakkaiden integroitumisessa ja työllistymisessä on
tärkeää. Yhteistyötä tulisi tehostaa työvoimatoimiston sisällä eri yksiköiden välillä siten,
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että maahanmuuttajien tarpeet huomioidaan muissakin kuin heille erikseen
tarkoitetuissa kotoutumispalveluissa. Paikkakuntakohtaisesti ja seudullisesti eri
toimijoiden välistä yhteistyötä tulisi myös kehittää. Työvoimatoimistojen, kuntien,
kouluttajien ja työnantajien verkostot ovat osoittautuneet maahanmuuttajien
työllistymisen kannalta tärkeiksi erityisesti siksi, että maahanmuuttajilta puuttuvat
yleensä valtaväestön tukiverkostot.
Erityisryhmien palvelujen kehittämisessä suurin osa vastaajista korosti
yhteistyöverkkojen tiivistämisen merkitystä, toiminnan kehittämistä ja vastuunjaon
selkiyttämistä erityisesti kuntien kanssa.
Työvoimapalveluissa keskeisimpiä kehittämisalueita ovat suurten kaupunkien
riittämätön resurssitilanne, yhteistyöverkkojen tiivistäminen ja tehokkaampi
hyödyntäminen, kotouttamislain ja julkisen työvoimapalvelun roolin määrittäminen ja
linjaaminen sekä toimijoiden välisen vastuunjaon selkiyttäminen maahanmuuttajien
palvelujen organisoimisessa.
Toimenpide-esityksiä:
Pääkaupunkiseudulla lisätään työvoimatoimistojen maahanmuuttajapalvelujen henkilöresursseja voimakkaasti kasvavien maahanmuuttajamäärien takia. (TEM, SM, pääkaupunkiseudun kunnat)
TEM yhteistyössä SM:n kanssa kartoittaa maahanmuuttajatyönhakijoiden
osaamisen ja sen kehittämisen tarpeet. Toteutetaan erillinen selvitys
ostopalveluna (TEM, SM).
ESR- varoin kerätään olemassa olevat osaamisen kartoituksen mallit ja
kehitetään uusia ja jaetaan valtakunnalliseen käyttöön. (SM, OPM,OPH,
TEM)
Huolehditaan siitä, että työvoimatoimistoissa maahanmuuttajien
käytettävissä ovat kaikki muutkin työvoimapalvelut kuin
kotouttamispalvelut valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti, esim.
ammatillinen kuntoutus, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, koulutus- ja
ammattitietopalvelu, työnantaja- ja rekrytointipalvelut jne. (TEM)
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6. Kieli- ja yhteiskuntaan ohjaava
koulutus
6.1 Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus
Valtion vuoden 2008 talousarvioesityksessä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen
hankintamäärärahat sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön päälukuun. Näillä varoilla
TEM- hallinto hankkii maahanmuuttajien tarvitseman kotouttamiskoulutuksen ns.
valmentavana koulutuksena sekä maahanmuuttajien tarvitseman muun ammatillisen
koulutuksen. Koulutuksen hankintavastuu kuuluu julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain (1295/2002) mukaan TE -keskuksille, jotka voivat delegoida vastuuta
työvoimatoimistoille.
Maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutukseen (työ- ja elinkeinoministeriön
tietojärjestelmän koodi X6) käytettiin vuonna 2008 kaikkiaan noin 29, 5 miljoonaa
euroa. Koulutuksen aloitti noin 16 600 henkilöä. Koulutukseen voidaan valita myös
muita kuin kotoutumissuunnitelmien piirissä olevia työvoimatoimistojen
maahanmuuttaja-asiakkaita. Koulutuksen hankintamäärärahat ovat osa isompaa
kokonaisuutta, jonka sisällä määrärahoja voidaan kohdentaa TE -keskusten omilla
päätöksillä.
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sisältöä on kehitetty tiiviissä yhteistyössä
opetushallituksen kanssa ja sitä toteutetaan ”Aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutus” -suosituksen mukaan. Asiakirja auttaa rakentamaan vaihtoehtoisia
ja joustavia koulutuspolkuja kunkin maahanmuuttajan yksilöllisten lähtökohtien,
koulutustarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Suositusta voidaan soveltaa
työvoimapoliittiseen koulutukseen, kotoutumissuunnitelmaan sisältyviin opintoihin ja
maahanmuuttajien omaehtoisiin opintoihin (OPH:n suositus Dno 5/421/2007,
21.05.2007). Suosituksen tehtävänä on antaa aikuiselle maahanmuuttajalle sellaiset
kielelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden
avulla hän pystyy selviytymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa
ympäristössään, toimimaan työelämässä, hakeutumaan jatko-opintoihin sekä toimimaan
suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktiivisena, täysivaltaisena ja tasa-arvoisena
jäsenenä. Koulutuksen tavoitteena on edistää ja tukea aikuisten maahanmuuttajien
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille sellaiset tiedolliset ja
taidolliset valmiudet, että he pystyvät tekemään omaa elämäänsä ja mahdollisen
perheensä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja.
Koulutus muodostuu opintokokonaisuuksista (kieliopinnot, arjen taidot ja
elämänhallinta, yhteiskuntatietous, kulttuurituntemus sekä opiskelu- ja
työelämävalmiudet), joiden laajuus voi vaihdella yksilöllisesti opiskelijan
pohjakoulutuksen, taitojen ja tavoitteiden perusteella. On arvioitu, että ilman
aikaisempia opintoja suomen tai ruotsin kielessä tarvitaan keskimäärin 40 opintoviikkoa
toimivan peruskielitaidon saavuttamiseksi. Ennen varsinaista kotoutumiskoulutusta
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voidaan tarvittaessa järjestää luku- ja kirjoitustaidon opintoja, joiden laajuus vaihtelee
20-40 opintoviikkoa. Luku- ja kirjoitustaidottomien koulutusta hankittaessa tulee ottaa
huomioon ko. koulutusta koskeva opetushallituksen opetussuunnitelma
(Opetushallituksen suositus Dno 2/421/2006). Tarkempia tietoja opetussuunnitelmista
löytyy opetushallituksen internetsivuilla osoitteessa www.oph.fi /opetussuunnitelmien
ja tutkintojen perusteet/Aikuisten maahanmuuttajien koulutus. Työvoimapoliittisen
kotoutumiskoulutuksen toteutuksen määrällinen ja laadullinen sekä määräraha- ja
sopimusseuranta on toteutettu työ- ja elinkeinohallinnon tietojärjestelmissä (URA ja
OPAL).
Maahanmuuttajien työvoimakoulutuksen hankintahintaan voidaan sisällyttää myös
ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamispäätöksen opetushallinnon perimien
maksujen mukaiset hankintakustannukset, kun se on henkilön palveluprosessin
etenemisen kannalta tarkoituksenmukaista. Tunnustamisella tarkoitetaan päätöstä
ulkomaisen koulutuksen tuottamasta kelpoisuudesta. Kouluttaja ohjaa opiskelijaa
hakemuksen laatimisessa ja sen liitteeksi tarvittavien asiakirjojen kokoamisessa.
Asiakirjat toimitetaan opetushallitukseen, joka tekee asiassa päätöksen.
Työ- ja elinkeinoministeriö on sitoutunut järjestämään mahdollisuuden osallistua
yleisten kielitutkintojen (YKI) suomenkielen keskitason tutkintoon (taitotaso 3)
kotouttamislain piirissä tai vastaavassa asemassa oleville maahanmuuttajille.
Pääsääntöisesti tämä mahdollisuus tarjotaan keskimäärin 40 opintoviikon pituisen
maahanmuuttajakoulutuksen päätteeksi. Tutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen
voidaan ohjata myös sellaisia maahanmuuttajakoulutuksen ulkopuolella olevia
työnhakijoita, joiden arvioidaan hyötyvän kielitutkinnosta hakeutuessaan työhön tai
koulutukseen tai pyrkiessään vakiinnuttamaan työ- tai koulutuspaikkansa. Vuonna 2008
työhallinnon kautta tutkintoihin osallistui vajaa 1000 maahanmuuttajaa.
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osasto lähetti 1.7.2008 kyselyn TE- keskusten
työvoimaosastoille työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen resursseista ja sisällöstä.
Kyselyssä tiedusteltiin mm. onko koulutusta voitu hankkia siten että se mahdollistaa
OPH: n suosituksen mukaisen siirtymisen kielitaidon taitotasolta seuraavalle. Suurilla
paikkakunnilla siirtyminen on ollut joustavaa. Saatujen vastusten perusteella suurin osa
TE- keskuksista hankkii koulutusta nykyisin ns. volyymihankintana, mikä mahdollistaa
opiskelijatyöpäivien joustavan käytön. Koulutukseen pääsyä joutuu vastausten mukaan
odottamaan kotoutumissuunnitelman laatimisajankohdasta keskimäärin 1-6 kuukautta.
Luku- ja kirjoitustaidottomat joutuvat odottamaan koulutuksen alkua pidempään.
Pienemmillä paikkakunnilla odotusaikoja pidentää riittävän suurten opiskelijaryhmien
kokoaminen.
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6.2 Työvoimakoulutukseen rinnastettava omaehtoinen
koulutus
Omaehtoiseen työvoimakoulutukseen rinnastettava koulutus on kotouttamislain ja
asetuksen mukainen toimenpide. (KotL 493/1999 muutoksineen, KotA 511 /1999
muutoksineen). Sen mukaan työvoimatoimistot voivat työmarkkinatukena maksettavan
kotoutumistuen piirissä olevien kohdalla tehdä päätöksen omaehtoisten opintojen tai
opintojen ja harjoittelun yhdistelmän rinnastamisesta työvoimakoulutukseen
koulutuksen aikaisten etuuksien osalta (kotoutumistuki 23,24 €/pv ja ylläpitokorvaus 8
€ /päivä). Koulutusta ei siis hankita työvoimakoulutuksena vaan osanottajat hakeutuvat
sinne vapaan hakeutumisoikeuden puitteissa ja maksavat itse mahdolliset
lukukausimaksut. Toimenpiteeseen osallistumista seurataan kuitenkin samoin
periaattein kuin työvoimakoulutukseenkin osallistuvien kohdalla. Mahdollisuus
hakeutua rinnasteiseen koulutukseen rajoittuu kotoutumissuunnitelmakauteen mikä on
kolme tai eräissä tapauksissa viisi vuotta pysyvästä maahanmuutosta
Edellytyksenä rinnastamiselle on, että koulutus tai toimenpideyhdistelmä edistää
maahanmuuttajan kotoutumista, suomen tai ruotsin kielen oppimista ja pääsyä
työmarkkinoille. Rinnastamismahdollisuutta laajennettiin v. 2005 kotouttamislain
muutoksen myötä myös perusopetus-, lukio-, ammatillisiin - ja korkeakouluopintoihin.
Näin kotoutumistuen piirissä olevien kohdalla käytettävissä onkin periaatteessa koko
koulutusjärjestelmä.
Rinnasteisten toimenpiteiden kautta voidaan parantaa kotoutujien yksilölliset tarpeet
huomioonottavaa koulutustarjontaa. Myös paikkakunnilla, joilla maahanmuuttajien
pienestä määrästä johtuen on ollut vaikeuksia hankkia kotoutumiskoulutusta
työvoimapoliittisena koulutuksena, on kotoutujia voitu ohjata muutoin alueella
toteutettaviin heille soveltuviin omaehtoisiin koulutuksiin. Rinnasteisen koulutuksen
suosio on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2008 rinnasteiseen koulutukseen osallistui
noin 5300 kotoutumissuunnitelmien piirissä ollutta maahanmuuttajaa. Erityisen
voimakkaasti rinnasteisen koulutuksen tarjonta on kasvanut pääkaupunkiseudulla.
Omaehtoisen rinnasteisen koulutuksen kasvun myötä on kuitenkin syntynyt lähinnä
koulutukseen ohjaamiseen ja sen seurantaan liittyviä ongelmia. Kotoutumisprosessin
etenemistä saattaa olla vaikea seurata, kun koulutuksen sisällöstä ja tavoitteista ei ole
tarkkaa tietoa. Myös maahanmuuttajat saattavat hakeutua samansisältöisiin koulutuksiin
uudelleen.
Työvoimakoulutukseen taloudellisten etuuksien osalta rinnastettavan koulutuksen nopea
kasvu on lisännyt paineita omaehtoisen koulutuksen puolella, erityisesti aikuislukioissa.
Tämä on lisännyt kuntien rahoitusvastuuta koulutuksen järjestämisessä. On tärkeää, että
sekä omaehtoinen että työvoimapoliittinen koulutus kykenevät vastaamaan kasvaviin
opiskelijamääriin. Nykyisin omaehtoisen koulutuksen järjestäjät eivät saa lisäresursseja
lisääntyvään rinnasteiseen koulutukseen.
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Omaehtoisen koulutuksen tavoitteet ja koulutusjärjestelyt on suunniteltu muista
lähtökohdista kuin kotoutumiskoulutuksen, joten kotoutujien usein tarvitsema lisätuki
ohjaukseen ja opetukseen voi olla mahdoton järjestää normaalien resurssien puitteissa.
Kun kotoutumiskoulutuksen järjestämisvastuuta on siirtynyt yhä enemmän viime
vuosina työhallinnolta opetushallinnolle, tämä tulisi huomioida kotoutumista koskevissa
tulevissa suunnitelmissa ja resurssien jaossa.
Koulutukselliset tarpeet ovat kuitenkin melko yksilölliset ja riippuvat esim. siitä, mille
alalle ja mihin työtehtävään maahan muuttava tulee. Oleellista on varmistaa henkilölle
sopivan kielikoulutuksen ja muun ammatillisen täydennyskoulutuksen löytyminen
mahdollisimman nopeasti. Opiskelumotivaation kannalta on tärkeää, että ammatillinen
orientaatio selviää mahdollisimman aikaisin. Kielikoulutuksen tulisi myös linkittyä
ammatilliseen koulutukseen.

6.3 Vapaan sivistystyön tarjoama koulutus
Maahanmuuttajakoulutuksesta vastaa varsinaisesti työhallinto, mutta työvoimapoliittista
koulutusta ei ole välttämättä tarjolla jokaisessa yksittäisessä kunnassa, tästä syystä
vapaan sivistystyön oppilaitosten rooli maahanmuuttokoulutuksessa on lisääntynyt.
Rinnasteisen koulutuksen lisääntymisen myötä omaehtoiseen aikuiskoulutukseen piiriin
tulee yhä enemmän myös työhallinnon asiakkaita. Kansanopistoihin, kansalais- ja
työväenopistoihin ja muihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin hakeutuvat erityisesti ne
henkilöt, jotka eivät ole työnhakijoina työvoimatoimistoissa.
Vapaan sivistystyön opintoja järjestetään 226 kansalaisopistossa, 91 kansanopistossa,
20 kesäyliopistossa, 11 opintokeskuksessa sekä 11 valtakunnallisessa ja 3 alueellisessa
liikunnan koulutuskeskuksessa (urheiluopistossa). Kansanopistot, kansalaisopistot ja
kesäyliopistot järjestävät myös avoimen yliopiston opintoja. Kansalaisopistot ovat
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuntien ylläpitämiä. Pääosa muista vapaan
sivistystyön oppilaitoksista on omistuspohjaltaan yksityisiä. Noin puolet
kansanopistoista on taustaltaan uskonnollisia tai poliittisia.
Vapaan sivistystyön tehtävät ja rahoitusperusteet on määritelty omassa laissa. Vapaalla
sivistystyöllä on oma lainsäädäntö, joka koskee sekä toimintaa että rahoitusta. Lain
mukaan vapaan sivistystyön tavoitteena on tukea elinikäisen oppimisen periaatteen
pohjalta yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia
yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden
toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kunkin oppilaitosryhmän tehtävät ja
erityispiirteet on myös määritelty laissa.
Opetusministeriön pääluokan aikuiskoulutusbudjetin menoista suunnataan vapaaseen
sivistystyöhön noin viidennes (172 milj. euroa). Opetusministeriön pääluokan menoista
yli 10 prosenttia (noin 790 milj. euroa) suunnataan aikuiskoulutukseen. Vapaan
sivistystyön oppilaitoksista erityisesti kansanopistot ja liikunnan koulutuskeskukset
järjestävät runsaasti myös oman alansa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta;
kansanopistot myös perusopetusta mm. kymppiluokkakoulutusta. Tämän toiminnan
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ohjaus (järjestämisluvat) ja rahoitus määräytyvät perusopetusta ja ammatillista
koulutusta koskevan lainsäädännön sekä po. toiminnan rahoitusperusteiden mukaan.
Valtion vuoden 2008 talousarviossa vapaan sivistystyön valtionosuuksiin ja
valtionavustuksiin on varattu yhteensä 152 219 000 euroa. Liikunnan koulutuskeskusten
rahoitukseen on varattu 15 974 000 euroa. Lisäksi valtion talousarvion momentilta
29.30.53 myönnetään valtionavustuksia opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen
sivistystyöhön ja kansalaisvaikuttamista koskevaan toimintaan 3 000 000 euroa. Vapaan
sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan myönnetään samalta momentilta
valtionavustusta noin 580 000 euroa.
Opetusministeriö on myöntänyt vapaan sivistystyön oppilaitoksille hakemusten
perusteella opintosetelityyppistä avustusta vuositasolla yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.
Avustuksen johdosta oppilaitokset voivat jättää perimättä opiskelijamaksuja sellaisilta
opetusministeriön määrittelemiltä kohderyhmiltä, joiden hakeutumista ja pääsyä
opintoihin halutaan edistää. Kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, alhaisen
pohjakoulutuksen omaavat, työttömät, oppimisvaikeuksia kokevat, eläkkeellä olevat ja
ikääntyneet henkilöt sekä kesäyliopistoissa lisäksi opintonsa keskeyttäneet
korkeakouluopiskelijat.
Opintosetelityyppinen avustus on tarkoitettu pääasiassa opiskelijamaksujen
korvaamiseen. Sen ohella osa avustuksesta (enintään 15 % tai valinnaisesti 1000 euroa)
voidaan käyttää kohderyhmien aktivointiin, erityisiin opetusjärjestelyihin sekä hakevaan
ja tukevaan toimintaan. Avustusta voidaan käyttää vapaan sivistystyön
vapaatavoitteiseen, valtionosuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Opiskelija voi
vapaasti valita oppilaitoksen tarjonnasta itselleen sopivan koulutuksen.
Kansanopistoissa tuettava koulutus on vähintään kahdeksan opintoviikon laajuista.
Vuoden 2008 talousarviokäsittelyn yhteydessä eduskunta lisäsi 200 000 euroa
kansalaisopistojen ja kansanopistojen opintosetelityyppisiin avustuksiin käytettäväksi
Eduskunnan lausuman mukaisesti ensisijaisesti vähävaraisten ja maahanmuuttajanaisten
opintojen tukemiseen.
Suuntaviivaohjaus otettiin käyttöön vapaan sivistystyön oppilaitoksissa vuosille 2005–
2008. Koulutusta on suunnattu informaatio-ohjauksen avulla yhteistyössä alan
valtakunnallisten järjestöjen kanssa määritellyille painopistealueille sekä
aikuiskoulutuksessa aliedustetuille kansalaisryhmille. Yhtenä painopisteenä on ollut
maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus ja muut yhteiskuntaan integroivat opinnot,
erityisesti kansalaisopistoissa, kansanopistoissa kesäyliopistoissa.
Opetusministeriö on 1.2.2008 asettanut valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on laatia
ehdotus vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaksi vuosille 2008–2012.
Valmisteluryhmä on jättänyt väliraporttinsa 6.10.2008. Raportti on parhaillaan
lausuntokierroksella. Maahanmuuttajien koulutustarpeisiin vastaaminen on vahvasti
esillä raportissa. Väliraportissa todetaan, että maahanmuuttajakoulutuksen ja
työvoimapoliittisen koulutuksen eräiden tehtävien hoitaminen soveltuisi hyvin
kansanopistoille ja edellytykset tähän laajentamiseen on tarpeen selvittää osana vapaan
sivistystyön kehittämisohjelmaa. Raportissa ehdotetaan erityisen maahanmuuttajien
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koulutusta ja osallistumista koskevan vapaan sivistystyön toimenpideohjelman
laatimista osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa.
Toimenpide-esityksiä:
Omaehtoista alkuvaiheen kieli- ja yhteiskuntaan ohjaavaa koulutusta
kehitetään eri perusteilla Suomeen muuttaneiden tarpeisiin. (OPM,TEM,
SM, kunnat)
Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta kehitetään
osana yleissivistävän perusopetuksen kokonaisuutta. Vastuu koulutuksen
järjestämisestä ja resurssit siirretään työ- ja elinkeinoviranomaisilta
opetushallinnolle ja huomioidaan kokemukset Opetushallituksen
hallinnoiman maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan
koulutuksen järjestämisestä. (OPM, TEM, SM, OPH)
Suurten perheiden äitien kielenoppimisen tueksi kehitetään monimuotoisia
ja nykyistä joustavampia koulutusmuotoja. Yksilölliset elämäntilanteet ja
tarpeet huomioidaan nykyistä paremmin.(OPM, OPH, SM, Kunnat)
Valmistellaan osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa 2008 -2012
painopisteitä, rahoitusta ja ohjausta koskevat ehdotukset, joilla vapaan
sivistystyön toimintaa ja tarjontaa voidaan nykyistä monipuolisemmin ja
tehokkaammin suunnata maahanmuuttajaväestön kielikoulutusta,
yhteiskuntaan integroitumista sekä työllistymistä ja jatko-opintoihin
sijoittumista tukevaan koulutukseen. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toteutetun suuntaviivaohjauksen ja opintoseteliavustustoiminnan
kokemuksia. (OPM)
Kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään edelleen ja siinä
huomioidaan alueelliset ja paikalliset rekrytointitarpeet (TEM)
Kotoutumissuunnitelmien piirissä tai muutoin työvoimatoimistossa
työttöminä työnhakijoina olevien maahanmuuttajien taloudelliset
mahdollisuudet osallistua koulutukseen turvataan nykyisen rinnasteisen
koulutuksen järjestämismallin mukaisesti. (TEM, OPM, OPH, kunnat,
SM)
Tiedot alkuvaiheen suomen tai ruotsinkielen opetuksen alueellisesta
tarjonnasta (sekä omaehtoinen että työvoimapoliittinen) kootaan yhteen ja
sovitaan oppilaitosmuotojen väliset mahdolliset erikoistumisvastuut.
(OPM, TEM,SM, Kunnat)
Kunnat laativat uusille muuttajille tiedotteen alueella/paikkakunnalla
tarjolla olevista opastuspalveluista ja kielenopiskelumahdollisuuksista
joka jaetaan muuttajille asukkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä (SM,
Kunnat)
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Alkuvaiheen koulutuksen resurssit turvataan ottaen huomioon yhä kasvava
ja monimuotoistuva maahanmuutto (TEM,OPM,SM)
Toimeenpannaan Akku-johtoryhmän valmistelemaan taantumapakettiin
sisältyvä maahanmuuttajien kielenopetuksen teho-ohjelma vuosina 2009 2011. (OPM, TEM)
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7. Työperusteisten muuttajien
erityistarpeet
Myös työn perusteella Suomeen muuttavat ja heidän perheen jäsenensä tarvitsevat
tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuuksia halutessaan opiskella suomen tai
ruotsin kieltä.
Työntekijän oleskeluluvilla suoraan työhön palkatuilla maahanmuuttajilla ei ole
oikeutta niihin työvoimapalveluihin, joihin liittyy työvoimapoliittisia etuuksia.
Säädökset, jotka määrittelevät mihin palveluihin eri oleskeluluvilla Suomeen
muuttaneet ovat oikeutettuja, tulisikin selkeyttää
Em. ESR – kehittämisohjelmissa kehitetään eri perusteilla Suomeen muuttaneiden
alkuvaiheen palveluja. ”Eurooppalainen yhteistyö työvoiman maahanmuutossa”
puitteissa kehitetään työn perusteella muuttavien neuvontaan opastusjärjestelmä.
Opetushallituksen hallinnoimassa Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta ohjelmaosuudessa
kehitetään sähköinen kielenopiskelujärjestelmä suomen ja ruotsin kielten opiskeluun,
joka linkitetään yleisten kielitutkintojen taitotasoihin. Verkkoon vietävä järjestelmä
mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman kielenopiskelun myös ennen Suomeen
muuttoa. Tätä edistää myös kehitteillä oleva Yleisten kielitutkintojen digitalisointi.
15 eri kielellä maahanmuuttajille tärkeää tietoa välittävä Infopankki.fi -verkkopalvelu
uudistetaan ottamaan huomioon aiempaa paremmin eri perusteilla Suomeen muuttavat
ja heidän tiedontarpeensa. Yleisten maahanmuutossa tarvittavien tietojen lisäksi on
myös tietoa mukaan liittyneiden kuntien palveluista, mm. tarjolla olevista
kielikursseista.
Tällä hetkellä muiden kuin työvoimatoimistojen asiakkaiden voi olla vaikea löytää
sopivaa koulutustarjontaa. Tästä syystä kansanopistoihin, kansalais- ja
työväenopistoihin ja muihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin hakeutuvat erityisesti ne
Suomeen muuttaneet jotka eivät ole työnhakijoina työvoimatoimistoissa. Vapaan
sivistystyön opintoja järjestetään kattavasti eri puolilla maata. Vapaan sivistystyön
valmisteilla olevassa kehittämisohjelmassa onk maahanmuuttajien koulutustarpeisiin
vastaaminen nostettu esiin. Opetusministeriö on myös selvittänyt myös
opintosetelityyppisten avustusten käyttömahdollisuuksia maahanmuuttajien
opintomaksujen tukemiseksi.
Työhallinto voi järjestää suoraan työhön sijoittuville yhdessä työnantajien kanssa
yhteishankintana järjestettävää koulutusta. Koulutus on työnantajan tarpeita vastaavaa
työelämälähtöistä ammatillista koulutusta tai ammatillista osaamista muutoin
täydentävää koulutusta. Se voi olla myös kielikoulutusta ja muuta työelämään
perehdyttävää koulutusta. Koulutuksen ajalta työnantajat maksavat palkan ja tietyn
osuuden koulutuksen hankintakustannuksista, työ- ja elinkeinohallinto kustantaa
loppuosuuden. Koulutus ajoittuu yleensä muutaman ensimmäisen työkuukauden ajalle.
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Oppisopimusmuotoista koulutusta on myös jossain määrin käytetty työperusteisten
maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen päivittämiseen.
Muutoin suoraan työhön palkattujen kielikoulutus on tällä hetkellä pääasiassa yritysten
ja maahanmuuttajien vastuulla ja tapahtuu joko henkilöstökoulutuksena tai
omaehtoisena ilta- ja viikonloppukoulutuksena.
Koska seutu- tai kuntatasolla ei ole tahoa, joka tekisi kokonaisvaltaista suunnittelua
esimerkiksi aikuisten maahanmuuttajien koulutustarpeista, saattaa resurssien
kohdentamisessa olla päällekkäisyyttä tai joitain koulutustarpeita jää ottamatta
huomioon. Eri perusteilla Suomeen muuttaneiden määrän kasvaessa onkin syytä harkita
uudenlaista koulutusresurssien jakoa ja resurssien lisäämistä.
Edellä mainitussa PTT:n tutkimuksessa todetaan että maahanmuuttajat tarvitsevat
työhön perehdyttämistä huomattavasti kantaväestöä enemmän. Työhön perehdyttämistä
ei kuitenkaan aina ole tarjolla riittävästi. Eräänä syynä ovat perehdyttämisestä
työnantajalle aiheutuvat kustannukset. Tulisikin harkita keinoja joilla työnantajaa
voidaan nykyistä paremmin tukea alkuvaiheen perehdyttämisessä esim. kouluttamalla
erityisiä omakielisiä työpaikkaohjaajia. Työnantajalla on myös työturvallisuuslain
nojalla velvollisuus riittävään työhön perehdyttämiseen. Voisi olla syytä tarkistaa
olemassa olevia säädöksiä ulkomaalaisten työhön perehdyttämisen osalta erikseen.
Työperusteisen maahanmuuton lisääntyminen edellyttää taloudellista panostusta
kaikkien maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen. Maahanmuuttajien yksilölliset
tarpeet vaativat peruspalvelujen mukauttamista sekä erillisjärjestelyjä palvelujen
tarjoamisessa. Näistä aiheutuu lisäkustannuksia kuntien peruspalveluihin. Kunnat ovat
toivoneet, että valtionosuusjärjestelmää uudistettaessa maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden lukumäärä kunnassa otettaisiin huomioon erityisenä laskennallisena
kustannustekijänä. Tarvittaisiin myös nykyistä palkitsevampaa valtionapukäytäntöä
kannustamaan mm. vapaan sivistystyön oppilaitoksia laajentamaan suomen tai
ruotsinkielen ja yhteiskuntaan ohjaavan opetuksen tarjontaa.
Työperusteinen maahanmuutto asettaa myös työvoimapoliittiselle ammatilliselle
koulutukselle uusia haasteita: tarvitaan sekä työnantajien että julkishallinnon
panostuksia. Tulevaisuudessa erityisesti työvoimapula-aloille olisi ehkä tarpeen
kouluttaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksen mallin mukaan jo lähtömaasta käsin.
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Toimenpide-esityksiä:
Suoraan työhön rekrytoitujen koulutuksen rahoitusvastuu jakautuu
yhteiskunnalle (koulutuksen tarjonta), työnantajalle (perehdytys, työajan
käyttö koulutukseen, henkilöstökoulutus) ja maahanmuuttajalle itselleen
(OPM,TEM,SM, kunnat, työnantajat, muuttajat).
Selvitetään mahdollisuudet laajentaa opintosetelityyppisten avustusten
käyttöä myös työn perusteella muuttaneiden kielenopiskelun tukemiseen.
(OPM)
Koulutetaan omakielisiä työpaikkaohjaajia, tuetaan työnantajia
perehdytyksessä ja tarkistetaan perehdytystä koskevat säädökset
(OPM,TEM, STM, työnantajat).
Selkeytetään eri oleskelulupaperusteilla Suomeen muuttaneiden oikeudet
palveluihin ja osallistumismahdollisuudet työvoimapoliittiseen
koulutukseen. (TEM, STM, KELA)
Selvitetään mahdollisuudet yhteishankintakoulutuksen järjestämiseen
maan rajojen ulkopuolella. (TEM)
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8. Ammatillisen osaamisen kehittäminen
Ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisena peruskoulutuksena ja
lisäkoulutuksena. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille
ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen
ammatin harjoittamiseen. Ammatillista koulutusta aikuisille järjestetään sekä
työvoimapoliittisena että omaehtoisena koulutuksena.
Ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat olennainen osa koko ammatillisen kehittymisen
polkua, eivätkä liity vain maahanmuuton alkuvaiheeseen. Ohjausta tuleekin kehittää
kokonaisvaltaiseen suuntaan, jossa maahanmuuttajan tukena olevat viranomaiset ja
kouluttajat tuntevat toistensa työn ja ovat sisäistäneet samanlaiset tavoitteet
toiminnalleen. Ohjauksellista tukea tarvitaan kaiken ammatillisen tai korkea-asteen
koulutuksen sisällä ja tuen tulee ulottua viimekädessä myös työpaikoille asti. Osaamisen
yhteensovittamisessa ei ole kyse yksinomaan siitä, mitä maahanmuuttajien tulisi tehdä
ammattitaitonsa eteen, vaan myös siitä, miten suomalaiset työelämän ja
koulutusorganisaatioiden asiantuntijat osaavat tunnistaa ja tunnustaa maahanmuuttajilla
jo olemassa olevaa osaamista ja miten joustavia koulutuksellisia ratkaisuja on
käytettävissä heidän ammattitaitonsa kehittämiseksi.
Taulukko 6

Vieraskieliset opiskelijat ammatillisessa koulutuksessa vuosina 2005,
2006 ja 2007
2005

2006

2007

Ammatillinen perustutkinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinto
Oppisopimuskoulutus

6 446
1 827
1 129

7 078
2 130
1 393

7352
2383
1861

Yhteensä

9 402

10 601

11 596

Lähde: Tilastokeskus – Opetushallituksen raportointitietokanta ROPTI

8.1 Nuoret maahanmuuttajat
Suomessa asui vuonna 2006 15–19-vuotiaita ulkomaan kansalaisia yhteensä n. 6800 ja
20–24-vuotiaita n. 9800. Vuoteen 2015 mennessä vähintään 33 000 maahanmuuttajataustaista tulee siirtymään toisen asteen koulukseen tai suoraan työelämään.
Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on kuitenkin erityisen suuri riski jäädä koulutuksen
ulkopuolelle ja he myös keskeyttävät opintonsa keskimääräistä useammin.
Aloituspaikkojen lisääminen erityisesti pääkaupunkiseudulla voi osaltaan helpottaa
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maahanmuuttajanuorten koulutukseen pääsyä. Maahanmuuttajanuorten kielitaito
vaihtelee ja huonosti suomea osaavilla on suurempi riski jäädä koulutuksen ja
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Joustavaa valintaakaan ei voida soveltaa, jos ei ole
edellytyksiä opinnoista selviämiseen. Myös lukioissa maahanmuuttajanuoret ovat
aliedustettuna. Tarvitaan erityistä tukea sekä lukion aloittamisessa että opintojen
kuluessa.
Alle 25-vuotiailla, jotka eivät ole suorittaneet ammattiin johtavaa koulutusta, on
velvollisuus osallistua yhteishakuun saadakseen työmarkkinatukea. Nuoret, jotka ovat
asuneet lyhyen ajan Suomessa tai joilla ei ole riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa,
tarvitsevat erityistä ohjausta hakeutumisvaiheessa, koska heidän tietonsa Suomen
koulutusmahdollisuuksista ovat usein sattumanvaraisia. Usein myös puuttuva tai
muodollinen peruskoulutodistus estää hakeutumisen jatko-opintoihin.
Opetushallitus teetti selvityksen vuonna 2005 perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen
tulleista maahanmuuttajanuorista. Selvityksessä on koottu tietoa kehittämistarpeista
sekä hyvistä käytännöistä. Maahan myöhään tulleiden nuorten yksilölliset erot ovat
suuria. Se, kuinka paljon oppilas tarvitsee tukea, riippuu oppilaan lähtötasosta,
oppimisen nopeudesta ja motivaatiosta. Selvityksen mukaan myöhään tulleet nuoret
tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan 4–5 vuoden ajan. Tuloksellisen opetuksen
järjestämisen mallina nähtiin perusopetukseen valmistava opetus, joka jatkuu tuettuna
opetuksena tarvittaessa useamman vuoden ajan. Vaikka yleisesti ollaan tietoisia
mahdollisesta syrjäytymisriskistä, mikä nuorille syntyy koulutuksen ja työelämän
ulkopuolelle jäämisen seurauksena, toimenpiteet ovat jääneet melko hajanaisiksi.

8.2 Maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistava koulutus
Maahanmuuttaja voi osallistua ennen ammatillista peruskoulutusta maahanmuuttajien
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, jota on järjestetty
vuodesta 1999 lähtien. Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille tai
maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joiden suomen/ruotsin peruskielitaito vastaa
kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A2.2.
Valmistavan koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa, ja se kestää puolesta
vuodesta vuoteen. Pääosa koulutuksen järjestäjistä toteuttaa koulutuksen 40 ov:n
laajuisena. Koulutuksen tavoitteena on ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen
(A811/1998, 21§) mukaan antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet
ammatillisiin opintoihin siirtymistä varten. Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso B1.2
kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan suomen kielen taitoa koulutuksen lopussa.
Opetusministeriön asetuksen (OpmA 772/2006, 1§) mukaan koulutuksen
suorittamisesta saa nykyään lisäpisteitä yhteishaussa.
Tällä hetkellä 50 koulutuksen järjestäjällä on opetusministeriön lupa järjestää
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta.
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Opiskelijamäärä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Valtionosuustilastojen mukaan
koulutuksessa oli vuoden 2008 maaliskuussa 1175 opiskelijaa.

Taulukko 7

Opiskelijamäärät ovat kehittyneet 2000-luvulla seuraavasti:
2000
635

2001
742

2002
887

2003
870

2004
880

2005
996

2006
1075

2007
1162

2008
1175

Lähde: OPM

Opetushallitus on laatinut tilannekatsauksia maahanmuuttajien ammatilliseen
peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta. Keväällä 2006 kysyttiin koulutuksen
järjestäjiltä erityisesti muutostarpeita opetussuunnitelman perusteisiin. Tulosten mukaan
kehittämistarpeita oli jonkin verran, mutta pääosin opintoihin oltiin tyytyväisiä.
Koulutusta pidettiin tarpeellisena, sillä se auttaa maahanmuuttajia urapolun
löytämisessä, vaikkeivät kaikki sijoitukaan ammatilliseen peruskoulutukseen.
Päivitetyt opetussuunnitelman perusteet otettiin koulutuksessa käyttöön 1.8.2008
alkaen. (Oph:n määräys 7/011/2008) Koulutuksessa opiskellaan suomen tai ruotsin
kieltä sekä matemaattisia, tietoteknisiä ja luonnontieteellisiä taitoja, yhteiskuntatietoutta
ja kulttuurintuntemusta sekä annetaan valmiuksia opiskelu- ja ammatinvalintataidoissa.
Lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja. Koulutuksen aikana tutustutaan myös eri
ammatteihin ja ammatilliseen opiskeluun. Opiskelu- ja ammatinvalintataitoihin sisältyy
myös työssäoppimiseen valmentautumista.
Myös valmistavassa koulutuksessa opiskelijan aikaisempi osaaminen tunnistetaan ja
tunnustetaan. Osaamisen tunnistaminen on pohjana opiskelijan henkilökohtaisten
tavoitteiden laatimisessa ja tarvittavan ohjauksen ja tuen määrittelemisessä. Osaamisen
tunnustamisella pyritään välttämään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentämään
opiskeluaikaa.
Vuonna 2006 tehdyn selvityksen mukaan joka viides opiskelija keskeytti lukuvuonna
2005 – 2006 valmistavan koulutuksen. Vastaavasti tutkintotavoitteisen ammatillisen
peruskoulutuksen keskeytti ulkomaalaisista opiskelijoista lukuvuonna 2005 - 2006 noin
15 % aloittaneista. Valmistavan koulutuksen keskeyttäminen on siis yleistä. Vaikka
kyseessä ovat usein taloudelliset ja perhetilanteeseen liittyvät syyt, oppilaitoksissa on
kiinnitettävä asiaan vakavaa huomiota. Myös opetusjärjestelyillä ja tukipalveluilla
voidaan keskeyttämisiä ehkäistä. Valmistavaan koulutukseen on tullut myös
opiskelijoita, jotka olisivat enemmän aikuisten kotoutumiskoulutuksen tai muun
kielikoulutuksen tarpeessa. Myös yli 40-vuotiaiden osuus koulutuksessa on ollut suuri.
Vaikka koulutus on tarkoitettu ammatilliseen peruskoulutukseen tähtääville
opiskelijoille, on se jossain määrin korvannut muuta aikuisten kieli - ja
kotoutumiskoulutusta.
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Kyselyssä selvitettiin myös lähiopetuksen määrää, mitä ei varsinaisesti säädellä.
Lähiopetuksen määrä oli keskimäärin 31 tuntia viikossa vaihdellen 20 - 36 tunnin
välillä. Monet vastaajat toivoivat koulutuksen kestoon enemmän joustoa, jos tavoitteita
ei ole saavutettu. Asetuksella säädellään vain koulutuksen laajuutta. Valmistavan
koulutuksen jälkeen monilla opiskelijoille on urasuunnitelma, mutta ammatilliseen
peruskoulutukseen pääsyä vaikeuttavat oppilaitosten järjestämät kielikokeet.

8.3 Ammatillinen peruskoulutus
Ammatillinen peruskoulutus päättyy ammatilliseen perustutkintoon. Perustutkinnot ovat
pääsääntöisesti kolmivuotisia. Tutkintoihin sisältyy työssäoppimisen jakso ja niihin on
sisällytetty ammattiosaamisen näytöt. Tutkinnot voidaan suorittaa oppisopimuksena tai
oppilaitosmuotoisena koulutuksena. Tutkinnot voidaan suorittaa opetussuunnitelmaperusteisesti tai näyttötutkintoperusteisesti. Tutkintorakennetta kehitetään niin, että
koulutuksen suorittaminen joustavammin tutkinnon osina sekä työtä ja koulutusta
vuorotellen on myös mahdollista.
Ammatillista perustutkintoa varten annettava koulutus on ammatillista peruskoulutusta,
jota järjestävät opetusministeriön myöntämän ammatillisen koulutuksen
järjestämisluvan omaavat järjestäjät. Ammatilliseen koulutukseen voi hakea kun on
suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen. Ammatilliseen koulutukseen
haetaan yhteishaussa. Jos hakijalla ei ole suomalaisen koulun päättötodistusta, hänet
voidaan valita joustavassa valinnassa. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös
näyttötutkintona. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla arvioidaan olevan
riittävät edellytykset opintojen suorittamiseen.
Ammatillisen perustutkinnon opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman
tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot
tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustaminen
merkitsee, että opiskelijalle luetaan hyväksi ja hän voi näin korvata tutkinnon pakollisia,
valinnaisia tai vapaasti valittavia opintoja. Tarvittaessa osaamisen vastaavuus on
osoitettava. Tällä menettelyllä voi olla erityinen merkitys maahanmuuttajalle silloin,
kun hän on aikaisemmin suorittanut alaan liittyviä opintoja.
Koulutukseen hakijan kielitaito voidaan testata kielikokeella tai muulla tavoin silloin,
kun hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli. Hakija voidaan myös jättää valitsematta
tällä perusteella, jos hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen
käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Tämä tekijä saattaa usein olla maahanmuuttajien
kannalta sangen ratkaiseva.
Opetussuunnitelman perusteet mahdollistavat erilaisia suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen järjestämistapoja. Kielitaitotasonsa mukaisesti opiskelija voi suorittaa
suomen tai ruotsin kielen opintoja joko äidinkielen oppimäärän mukaan tai toisen kielen
-opintojen ja -tavoitteiden mukaan. Opetussuunnitelman perusteissa ei määrätä
opetuksen järjestelyistä, vaan niistä voidaan päättää oppilaitoskohtaisesti tarpeen ja
resurssien mukaan. Opetuksen järjestämisessä ratkaisut ovatkin tavallisesti hyvin
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yksilöllisiä, ja oppilaitosten välillä on suuria eroja. Kun oppilaitos ei kykene esim.
maahanmuuttajaopiskelijoiden vähäisen lukumäärän vuoksi järjestämään erillistä suomi
tai ruotsi toisena kielenä -opetusta, on tärkeää huolehtia siitä, että näille opiskelijoille
mahdollistetaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opintojen ja niihin liittyvien tehtävien
tekeminen eriytetysti äidinkielen tunneilla.
Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli keväällä 2007 yhteensä 7352 vieraskielistä
opiskelijaa, joista 5207 opetussuunnitelmaperusteisesti ja 2145 näyttötutkintoperusteisesti. Heidän osuutensa koko ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärästä on 4,5
prosenttia.
Maahanmuuttajien opetus ammatillisessa peruskoulutuksessa voidaan järjestää
joustavasti. He voivat opiskella suomen tai ruotsin kieltä toisena kielenä, jolloin nämä
opinnot korvaavat äidinkielen opinnot. Vieraskieliset opiskelijat voivat saada myös
opetusta omassa äidinkielessään. Joissakin ammatillisissa oppilaitoksissa annetaan
maahanmuuttajille tukiopetusta.

Taulukko 8
Vieraskieliset opiskelijat ammatillisessa peruskoulutuksessa vuonna 2005, 2006 ja 2007
OPS-perusteinen
koulutus
2005
2006
2007

Näyttötutkintoon
valmistava koulutus
2005
2006
2007

2005

Yhteensä
2006

2007

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden
ja hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Muu koulutus

18
224

20
238

37
254

4
32

5
32

5
28

22
256

25
270

42
282

900
207
1 766
184
637
820
5

1 030
239
1 770
190
698
868
5

1 072
257
1 739
216
731
896
5

165
82
494
39
536
333
0

188
77
586
45
618
469
0

171
62
743
74
683
379
0

1 065
289
2 260
223
1 173
1 153
5

1 218
316
2 356
235
1 316
1 337
5

1 243
319
2 482
290
1 414
1 275
5

Yhteensä

4 761

5 058

5 207

1 685

2 020

2 145

6 446

7 078

7 352

Lähde: Tilastokeskus – Opetushallituksen raportointitietokanta ROPTI
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Toimenpide-esityksiä:
Maahanmuuttajanuorten ammatilliseen ja lukiokoulutukseen pääsyä
tehostetaan oppilaan- ja ammatinvalinnanohjauksen erityistoimin.
Opintojen aikaista kielenopetusta ja oppimisen tukitoimia kehitetään.
(OPM, OPH, TEM)
Opiskelijoita maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan
koulutukseen ohjattaessa ja opiskelijavalinnoissa keskitytään erityisesti
nuoriin maahanmuuttajiin. (työvoimatoimistot, oppilaitokset).
Opetushallinnon rahoittama ja työvoimapoliittinen ammattiin valmistavan
koulutuksen tarjonta synkronisoidaan yhteen. (OPM, TEM, OPH)
Väliinputoajanuorten tilanteeseen puututaan tarjoamalla esim.
kymppiluokkia, valmentavaa koulutusta, työpajoja jne. (OPM, TEM,
STM,SM, kunnat)
Opintojen aikaista tukea ja moniammatillisten verkostojen toimintaa
kehitetään (työ- ja elinkeinohallinto, SM, oppilaitosten oppilashuolto,
kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveydenhuolto ja järjestöt)
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9. Aikuisten maahanmuuttajien
ammatillisen osaamisen kehittäminen
9.1 Näyttötutkintojärjestelmä
Aikuisten ammatillisen osaamisen kehittämistä varten on olemassa oma näyttötutkintojärjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden myös maahanmuuttajille. Näyttötutkintoon
valmistavaa koulutusta voidaan opetushallinnon rahoituksella järjestää ammatillisena
perus- ja lisäkoulutuksena sekä oppisopimuskoulutuksena. Valmistavaa koulutusta
voidaan järjestää myös työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena ja henkilöstökoulutuksena.
Opetushallinnon rahoituksella järjestettävässä näyttötutkintoon valmistavassa
koulutuksessa sen sisällöstä päättää koulutuksen järjestäjä tutkinnon perusteiden
mukaisesti. Koulutuksen järjestäjä on velvollinen järjestämään osallistujille osana
koulutusta mahdollisuuden suorittaa tutkinto. Koulutuksen järjestäjä huolehtii myös
koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon
hankkimisen henkilökohtaistamisesta.
Ammatillisen aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamismääräys (OPH 43/011/2006)
koskee myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja työntekijöiden yksilöllistä
opetusta ja ohjausta. Erityisesti ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvä
näyttötutkintojärjestelmä antaa mahdollisuuden hyödyntää aikaisempaa osaamista ja
muuta kuin virallisen koulutuksen piirissä hankittuja tietoja ja taitoja.
Henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai
muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja
lähtökohdat. Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan
hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa ja ohjausta.
Koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai
koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden
kanssa.
Työperusteisen maahanmuuton ja maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi
tarvitaan nykyisen koulutusjärjestelmän toiminnan tehostamista mutta myös uusia,
joustavampia koulutusmalleja. Lähtökohtana on, että maahanmuuttajia varten ei ryhdytä
rakentamaan lyhyitä minimikoulutuksia, vaan uusia malleja kehitetään sekä maahanmuuttajaväestölle että valtaväestölle soveltuviksi.
Lähtökohtana on, että aiempi osaaminen luetaan hyväksi, koulutus toteutetaan
työelämäläheisin järjestelyin ja että se johtaa tutkintoon, joka takaa myös ammatillisen
liikkuvuuden ja jatko-opintomahdollisuudet pitemmälläkin aikavälillä. Sosiaali- ja
terveysalan tehtävissä korostuu riittävä kielitaito ja sen hankkimistapoja osana
työelämäläheisiä koulutusmalleja on tarpeen tehostaa myös muilla aloilla. Vuodesta

41

Aikuiskoulutuksen tehtävät maahanmuuttajien työllistymisen edistämisessä

1994 ammatillisessa koulutuksessa käytössä ollut näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa
näihin lähtökohtiin ja tavoitteisiin varsin hyvin vastaavan koulutusmuodon.
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia tutkintoja.
Tutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito.
Tutkinnon suorittajalle ei aseteta vaatimuksia sen suhteen, miten hän on hankkinut
ammattitaitonsa. Ammattitaito on voitu hankkia koulutuksessa, työelämässä,
kansalaistoiminnassa tai harrastuksissa tai näitä eri tavoin yhdistäen.
Järjestelmään kuuluu kolme tutkintotyyppiä. Ammatillisessa perustutkinnossa
osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot, ammattitutkinnossa alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito ja erikoisammattitutkinnossa alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Ammatilliset perustutkinnot ovat
samoja, joita suoritetaan myös opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa
peruskoulutuksessa. Päätökset siitä, mitä tutkintoja järjestelmään kuuluu, tehdään
opetusministeriön asetuksella Opetushallituksen valmistelun pohjalta. Tutkintojen
perusteista (tutkintovaatimuksista) päättää Opetushallitus.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet on rakennettu modulaarisiksi.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on yhteensä noin 2 900 osaa. Yksittäinen
ammatti- tai erikoisammattitutkinto voi muodostua seuraavasti:
•
•

•

tutkinto koostuu vain pakollisista tutkinnon osista;
tutkinnossa on pakollinen osa tai pakollisia osia sekä valinnaisia osia,
joista on valittava tutkinnon perusteessa määritellyllä tavalla yksi tai
useampia; tai
tutkinnossa on edellisten lisäksi vapaasti valittavia osia, jotka tutkinnon
suorittaja voi vapaasti liittää osaksi tutkintoa.

Tutkinnon osien määrä vaihtelee tutkintojen välillä. Enimmillään yksittäisessä
tutkinnossa on tarjolla 67 tutkinnon osaa ja vähimmillään kolme osaa. Osien määrä,
joka on todistuksen saamiseksi suoritettava, vaihtelee kahdesta yhteentoista.
Keskimäärin ammattitutkintotodistuksen saaminen edellyttää neljän ja erikoisammattitutkintotodistuksen saaminen viiden osan suorittamista.
Tutkintoihin voi sisältyä jossain määrin yrittäjyysopintoja tai muita yhteisiä osia.
Joissakin tutkinnoissa on mahdollista valita yksi osa toisesta tutkinnosta. Valittava osa
on joko määritelty tarkasti tai valittavana on useampia vaihtoehtoja. Tutkintoja, joihin
tämä valintamahdollisuus sisältyy, ovat esimerkiksi talonrakennusalan,
sähkölaitosasentajan ja matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto.
Näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta vastaavat tutkintotoimikunnat. Ne
myös myöntävät tutkintotodistukset. Tutkintojen käytännön järjestämisestä huolehtivat
yhteisöt joiden kanssa tutkintotoimikunta on solminut tutkintojen järjestämissopimuksen. Tutkintojen järjestäjistä valtaosa on ammatillisen perus- tai lisäkoulutuksen
järjestämisluvan omaavia yhteisöjä. Opetushallitus päättää tutkintotoimikuntien
toimiala- ja aluejaosta sekä asettaa tutkintotoimikunnat enintään kolmeksi vuodeksi
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kerrallaan. Tutkintotoimikuntien jäsenet edustavat työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja
tarvittaessa itsenäisiä ammatinharjoittajia. Toimikunnissa enemmistö on työelämän
edustajia.
Silloin kun näyttötutkinto suoritetaan osana opetushallinnon rahoittamaa koulutusta,
koulutuksen järjestäjä joko järjestää tutkintotilaisuuden itse jos sillä on tutkinnon
järjestämissopimus tutkintotoimikunnan kanssa, tai jos sillä ei ole tutkinnon
järjestämissopimusta, ostaa tutkintotilaisuuden järjestämissopimuksen omaavalta
yhteisöltä. Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tutkintotilaisuus rahoitetaan
vastaavasti osana työhallinnon ja koulutuksen järjestäjän välistä koulutussopimusta. Jos
henkilö tulee tutkintoon ilman edeltävää julkisesti rahoitettua koulutusta, tutkinnon
järjestäjä käyttää tutkintotilaisuudesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen sille
myönnettyä ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitusta. Jos tutkinnon järjestäjä ei saa
ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutta, se voi hakea Opetushallitukselta
valtionavustusta kustannusten kattamiseen.

Taulukko 9
Vieraskieliset opiskelijat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 2005, 2006 ja 2007

Humanistinen ja kasvatusala
Kulttuuriala
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon ala
Luonnontieteiden ala
Tekniikan ja liikenteen ala
Luonnonvara- ja ympäristöala
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
Muu koulutus
Yhteensä

2005
56
46

Ammattitutkinto
2006
66
31

2007
48
27

323
30
700
57
122
335

428
37
834
73
186
363

542
32
925
73
193
422

0

0

1 669

2 018

2 262

Erikoisammattitutkinto
2005
2006
2007
0
0
0
2
6
4
70
1
40
10
14
21

22
4
33
4
15
28

0

0

158

112

34
3
33
2
18
27
121

2005
56
48

Yhteensä
2006
66
37

2007
48
31

393
31
740
67
136
356

450
41
867
77
201
391

576
35
958
75
211
449

0

0

0

1 827

2 130

2 383

Lähde: Tilastokeskus – Opetushallituksen raportointitietokanta

9.2 Sosiaalialan ammattitutkinnot
Työmaa 2008 - 2012 -ohjelmassa sosiaali- ja terveysalan työvoimatarpeiden katsottiin
olevan kiireellisiä ja sen suuruisia, että niihin tulisi etsiä ratkaisua aktiivisesti myös
työperusteisen maahanmuuton kautta ja mahanmuuttajien koulutukseen hakeutumista
tehostamalla. Siksi akku/mako-ryhmä on selvittänyt sosiaali- ja terveysalan, erityisesti
vanhusten palveluihin liittyvien tehtävien koulutusjärjestelyjä.
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Sosiaali- ja terveysalan yhteisiä ammatillisia perustutkintoja ovat sosiaali- ja terveysalan
ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja), päihdetyön ammattitutkintotutkinto, sekä
vanhustyön erikoisammattitutkinto. Erikoisammattitutkintoja ovat
koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto,
koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto ja koulunkäyntiavustajan
erikoisammattitutkinto.
Terveysalan tutkintoja ovat jalkojenhoidon ammattitutkinto, sairaankuljettajan
ammattitutkinto, kipsimestarin erikoisammattitutkinto, puhevammaisten
tulkkipalvelujen erikoisammattitutkinto ja psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto.
AKKU/Mako -ryhmä katsoo, että tulisi parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden
mahdollisuutta suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta lisäämällä
suomen/ruotsinkielen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Tässä tarkoituksessa tulee
hyödyntää ja kehittää nykyisen ammatillisen peruskoulutuksen että ammatillisen
lisäkoulutuksen tutkintojärjestelmiä ja koulutusjärjestelyjä.
Niiden ohella on yhteistyössä kolmikantaisten tutkintotoimikuntien tarpeen selvittää
myös uusien tutkintojen perustamistarpeet. Nämä tutkinnot voisivat olla saman
tyyppisiä kuin koulunkäyntiavustajien ammattitutkinnot ja ne voisivat suuntautua
sosiaalihuollon avustaviin tehtäviin erityisesti ikääntyvien ja vammaisten palveluissa
väestön ikärakenteen kehityksestä aiheutuvaan työvoiman kysyntään vastaamiseksi.
Sosiaalialalla erilaisissa avustavissa tehtävissä toimi vuonna 2007 yhteensä 12 200
henkilöä. Ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista tukevissa
palveluissa sekä laitoshoidossa avustavissa tehtävissä toimi yhteensä 6000 henkilöä.
Ikääntyneiden palveluissa avustavissa tehtävissä toimivilla keski-ikä oli 49,5 vuotta.

9.3. Työvoimapoliittinen ammatillinen koulutus
Ammatillista koulutusta aikuisille järjestetään myös työvoimapoliittisena koulutuksena.
Ammatillinen työvoimakoulutus tähtää tutkintojen tai osatutkintojen suorittamiseen.
Työhallinnon tavoitteena on nostaa maahanmuuttajien osuutta ammatillisessa
työvoimakoulutuksessa lähivuosina. Yhteishankintakoulutusta tullaan kehittämään
ESR- rahoituksella 2007 - 2013 entistä kysyntälähtöisempään suuntaan.
Yrityslähtöisen aikuiskoulutustarpeen kasvaessa eri toimijoiden välistä yhteistyötä
onkin lisätty. Tämä tarkoittaa koulutuskustannusten jakamista valtion, työnantajien ja
koulutukseen osallistuvien kesken.
Uutta työvoimaa tarvitsevien käyttöön on kehitetty RekryKoulutus, jota voidaan työ - ja
koulutussopimuksella yhdistää myös palkkatukeen. MuutosKoulutusta kehitetään
irtisanomistilanteisiin. Erityisesti PK- yrityksille on oma TäsmäKoulutus, jolla tuetaan
muutoksen hallintaa työpaikoilla ottaen huomioon yritysten kehittämistarpeet ja
työmarkkinoiden osaamisvajeista johtuvat riskiryhmät. Koulutuksen ja osaamisen
siirtyessä yhä enemmän osaksi työtä ja työpaikalle, tämä merkitsee sitä, että työpaikoilla
tarvitaan työssä oppimisen ohjausta sekä urasuunnittelu - ja koulutusosaamista.
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Perusperiaatteena työvoimapoliittista koulutusta suunniteltaessa on, että
maahanmuuttajat opiskelevat mahdollisimman paljon yhdessä valtaväestön kanssa
samoissa koulutuksissa. TE- keskukset hankkivat kuitenkin tarvittaessa
työvoimapoliittista alalle valmentavaa tai ammatillista koulutusta myös erikseen
maahanmuuttajille. Koulutuksen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet sekä
maahanmuuttajien osaaminen että yritysten työvoiman tarve. Maahanmuuttajat ovat
keskittyneet voimakkaasta suurten kaupunkien ympärille, mistä johtuen myös
koulutusta hankitaan eniten näiden TE -keskusten alueilla.
Alueelliset erot näkyvätkin mahdollisuudessa järjestää ammatillisesti suuntautunutta
työvoimakoulutusta maahanmuuttajille. Suurissa kaupungeissa voidaan toteuttaa tietylle
ammattialalle suuntaavan kielenopetuksen ja ammatillisten valmiuksien parantamiseen
tähtäävää ammatillista työvoimakoulutusta, koska opiskelijoita on riittävästi. Myös
maahanmuuttajille suunnattuja tutkintotavoitteisia koulutuksia voidaan toteuttaa
isommilla paikkakunnilla. Tällöin koulutus noudattaa näyttötutkinnon perusteita, mutta
kestää tavallista pidempään ja sisältää suomen kielen opetusta. Koska pienillä
paikkakunnilla tätä mahdollisuutta ei ole, työvoimakoulutuksen yksittäisten
opiskelijapaikkojen hankinta on ainoa mahdollisuus suunnata maahanmuuttajille
ammatillista koulutusta nimenomaan syrjäseuduilla.
Maahanmuuttajien pääseminen ammatillisiin opintoihin ei aina ole helppoa, vaikka
koulutuksen jälkeen kerättävän palautteen mukaan he ovat sijoittuneet jopa paremmin
työhön kuin vastaavan koulutuksen käyneet suomalaiset. Tämä johtunee osaltaan myös
siitä, että koulutukseen päässeet on seulottu erittäin tarkoin. Ammatillisten koulutusten
opettajat ovat oppilasvalinnassa avainasemassa. Samanaikaisesti kun
maahanmuuttajien määrä on selkeästi lisääntynyt valmentavassa/
kotoutumiskoulutuksessa, se on vuodesta 2003 lähtien vähentynyt prosentuaalisesti
ammatillisessa koulutuksessa. Tähän on saattanut vaikuttaa myös maahanmuuttajien
aiempaa paremmat mahdollisuudet sijoittua työhön avoimille työmarkkinoille. Kaikista
työvoimakoulutuksen aloittaneista oli vuonna 2008 yhteensä 25 prosenttia
maahanmuuttajia.
Taulukko 10

Työvoimakoulutuksen aloittaneet ulkomaalaiset v.2003 – 2007

v. 2003
v. 2004
v. 2005
v. 2006
v. 2007
v. 2008

ammatillinen
2 627
2 668
2 290
2 790
2 771
3 183

ammat.
valmentava yhteensä osuus %
9 730
12 357
21,3
10 337
13 005
20,5
10 540
12 830
17,8
11 358
14 148
19,7
12 857
15 628
17,7
14 167
17 350
18,3

Lähde: TEM
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Taulukko 11

Erikseen maahanmuuttajille järjestettyjä ammatillisia koulutuksia vv. 2007- 2008
ALALLE VALMENTAVAT KOULUTUKSET:
Henkilöä
ATK-painotteinen ohjaava koulutus
Hoiva-ala
Kauppa, palvelu- ja ravitsemusala
Kuljetus- ja logistiikka-ala
Metalli- ja tekniikka
Rakennus ja maanrakennus
Erilaisia tutkintotavoitteisia lyhytkursseja
YHTEENSÄ

80
114
119
137
24
23
30
527

AMMATILLINEN TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOULUTUS:
Henkilöä
Kuljetusala
Metalliala
Myynti ja palveluala
Puhdistuspalveluala
Sosiaali- ja terveysala
Sähköala
Tulkkikoulutus
Yrittäjäkoulutus
Oppisopimuskoulutus ja tutkintotavoitteiset lyhytkurssit
YHTEENSÄ

89
49
261
79
66
27
22
80
42
715

Lähde: TEM

9.4. Oppisopimuskoulutus
Maahanmuuttajien kannalta varsin käyttökelpoinen ammatillisen koulutuksen muoto on
oppisopimuskoulutus. Siinä voidaan yksilöllistää opetusta ja käyttää käytännön taitojen
omaksumista tietopuolisten suoritusten tukena joustavasti. Myös kielen taitamisen
kysymyksiin voidaan vastata joustavammin kuin muun muotoisessa ammatillisessa
koulutuksessa. Koulutus tosin saattaa olla jossain määrin kalliimpaa yhteiskunnalle
varsinaisen koulutuksen ajalta mutta työllistää maahanmuuttajan tehokkaammin.
Oppisopimuskoulutus on yksi ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto.
Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä
järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.
Oppisopimuskoulutus perustuu työnantajan ja oppisopimusopiskelijan väliseen
määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimukseen liitetään aina henkilökohtainen
opiskeluohjelma, jonka mukaisesti koulutus tulee järjestää.
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Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on työpaikka, jolla on käytettävissä
opetussuunnitelman tai näyttötutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen
järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö
sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan
vastuulliseksi kouluttajaksi. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään
tietopuolisella koulutuksella, josta vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja
aikuiskoulutuskeskukset. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle
työehtosopimuksen mukaista palkkaa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta.
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä vastaa oppisopimuskoulutuksen toteuttamisesta,
johdosta ja valvonnasta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii tällöin koulutuksen kaikista
paikallisista viranomaistehtävistä, kuten koulutusedellytysten ja koulutustyöpaikan
soveltuvuuden arvioinnista, henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinnasta,
oppisopimuksen vahvistamisesta, työnantajalle maksettavien koulutuskorvausten
maksamisesta, tietopuolisen koulutuksen toteuttamisesta järjestäjän omissa oppilaitoksissa tai niiden hankkimisesta muilta koulutuksen järjestäjiltä, näyttötutkintomahdollisuuden järjestämisestä, opiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien maksamisesta
opetukseen ja näyttötutkintoihin osallistumisen ajalta sekä koulutuksen hallinto-,
valvonta- ja ohjaushenkilöstön palkkauksesta ja muista hallintokuluista.
Ammatillisen perustutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen tarjonnan laajuudesta
päättää koulutuksen järjestäjä. Sen sijaan oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen
tarjonta on määrällisesti säädeltyä, jolloin opetusministeriö päättää vuosittaisissa
määräpäätöksissä oppisopimusten vuotuisen enimmäismääräin koulutuksen
järjestäjäkohtaisesti.
Vuonna 2007 oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli
rahoituksen perusteeksi ilmoitettujen tietojen perusteella keskimäärin 18 380 vuotuista
opiskelijaa ja oppisopimusmuotoisessa ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskeli noin
24 490 vuotuista opiskelijaa. Suosituimpia koulutusaloja oppisopimuskoulutuksessa
ovat tekniikan ja liikenteen ala, liiketalouden ja hallinnon ala sekä sosiaali- ja
terveysala.
Oppisopimuskoulutuksen erityispiirteistä ja kehittämishankkeista maahanmuuttajien
koulutukseen liittyvät mm. seuraavat kokonaisuudet:
•

Opetusministeriö on vuonna 2008 käynnistänyt ensimmäistä kertaa tuetun
oppisopimuskoulutuksen tukemisen. Opetusministeriö on päättänyt
rahoittaa 250 000 euron määrärahalla yhteensä kuuden projektin
toteuttamisen, joissa tuettua oppisopimustoimintaa kehitetään. Projektien
kohderyhmiä ovat mm. maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, vangit,
opinnoissaan tukea tarvitsevat oppijat ja työpajanuoret. Rahoituksen
tavoitteena on kehittää erityisesti tuetun oppisopimuskoulutuksen
menetelmiä. Oppisopimuskoulutusta voitaisiin kehittää maahanmuuttajien
koulutusmuotona hyödyntämällä tuetun oppisopimuskoulutuksen
hankkeista saatuja kokemuksia ja kohdentamalla tulevien vuosien
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hankepäätösten yhteydessä määrärahoja maahanmuuttajien koulutusta
kehittäviin hankkeisiin.
•

Oppisopimuskoulutuksena annettavan ammatillisen lisäkoulutuksen osalta
vuoden 2009 paikkojen jakopäätöksen yhtenä painopisteenä oli
maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien parantaminen. Koulutuksen
järjestäjien hakemusten mukaan maahanmuuttajien osuus
oppisopimuskoulutuksessa on kasvussa. Koulutusaloista
maahanmuuttajien koulutusta on kohdistunut erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuoltoon.

•

Oppisopimuskoulutus on koulutusmuotona yksilöllinen koulutuksen
järjestämistapa, jossa koulutuksen sisältö järjestetään erikseen
henkilökohtaisten koulutustarpeiden mukaisesti.

9.5. Maahanmuuttajien yrittäjyys
Monilla maahanmuuttajilla on vahva yritystausta kotimaassaan sekä monipuolista
osaamista ja kaupallisia kontakteja lähtömaissaan. Ravintola- ja agentuuritoiminta,
tukkukauppa ja liike-elämän palvelutoiminta ovat keskeisiä toimialoja maahanmuuttajien yritystoiminnassa. Maahanmuuttajien yritykset ovat keskittyneet kasvukeskuksiin, joissa asuu paljon muita maahanmuuttajia ja joissa maahanmuuttajien kielitaidolle,
kulttuurin tuntemukselle ja kontakteille on kysyntää. Valtaosa maahanmuuttajien
yrityksistä on pieniä ns. mikroyrityksiä. Maahanmuuttajayritykset, jotka työllistävät
muitakin kuin yrittäjän ja hänen perheensä, työllistävät usein myös muita
maahanmuuttajia.
Vaikka maahanmuuttajien yrittäjyyden edistämiseen on kiinnitetty huomiota muun
muassa hallituksen yrittäjyyshankkeissa, maahanmuuttajille ei ole luotu omia
tukimuotoja yrittäjyyden tukemisessa, vaan kyse on ollut enemmän tiedon saannin
lisäämisestä ja helpottamisesta, olemassa olevien järjestelmien selkiyttämisestä sekä
yrittäjämyönteisyyden lisäämisestä. Keskeinen asia on ollut yrittäjyyttä koskevan tiedon
tarjoaminen eri kielillä.
Tiedolla, koulutuksella ja työkokemuksella on suuri merkitys alkavalle yrittäjälle, mutta
erityisen tärkeitä ne ovat maahanmuuttajayrittäjälle. Yrityshautomoiden toiminnassa
(esimerkiksi Uudenmaan yrityshautomoverkosto) on mahdollista muun muassa liikeidean jatkojalostaminen ja tarvittavien yrittäjävalmiuksien kehittäminen. Hautomoiden
tavoitteena on uusien innovatiivisten ja kilpailukykyisten yritysten perustaminen.
Henkilökohtaiset kontaktit nousevat voimakkaasti esille maahanmuuttajayrittäjien
resurssitekijänä. Yrittämiseen liittyvän tiedon saamisessa sekä alkupääoman
hankinnassa ovat esimerkiksi ystävä-, tuttava- ja sukulaisverkostot keskeisiä. Myös
suomalaisella työkokemuksella on merkitystä resurssiverkostojen luomisessa, minkä on
katsottu tukevan sitä, että maahanmuuttajan auttaminen aluksi palkkatyömarkkinoille
auttaa mahdollisesti myöhemmin perustettavassa yritystoiminnassa.
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Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto voi myöntää omatoimisuusavustusta
osuuskunnalle, jonka perustajajäsenistä vähintään kolme neljäsosaa on
perustamishetkellä työttömiä työnhakijoita ja jolla on kannattavan toiminnan
edellytykset. Avustusta voidaan myöntää enintään kuudeksi kuukaudeksi osuuskunnan
perustamisesta lukien. Tulevaisuudessa osuuskuntatoiminnassa kasvavia ja työllistäviä
toimialoja ovat muun muassa hoiva- ja kotipalvelut.
Starttirahan turvin yrittäjäksi lähteneistä tehtyjen seurantatutkimusten mukaan,
yritystoiminnan lopettamisessa jo alkuvaiheessa ei ole juurikaan eroja suomalaisten ja
maahanmuuttajien kesken. Sen sijaan viiden vuoden seuranta-aikavälillä, maahanmuuttajat lopettavat yritystoimintansa selvästi useammin. Ns. jälkihoito, kuten esimerkiksi
mahdollisuus saada konsultointitukea myös yritystoiminnan alkuvaiheen jälkeen
esimerkiksi tutor-toiminnan avulla, on tärkeää yritystoiminnan jatkumisen turvaamiseksi.
Vaikka ei ole tarkoituksenmukaista luoda pelkästään maahanmuuttajille suunnattuja
yrityspalveluita, on tärkeää, että muun muassa yritysneuvonnassa, -koulutuksessa ja
esitetuotannossa otetaan huomioon maahanmuuttajien erityispiirteet. Tähän liittyy myös
virkailijoiden oman asiantuntemuksen lisääminen ja verkostoituminen. Jotkut
yrityspalveluita antavat pisteet (Helsingin kaupungin NYP -palvelut/yrityspalvelut) ovat
erikoistuneet maahanmuuttajille annettavaan yritysneuvontaan.

Toimenpide-esityksiä:
Tarpeen mukaan järjestetään omia ammatillisen koulutuksen ryhmiä
maahanmuuttajille, mutta perusperiaatteena on kuitenkin
maahanmuuttajien integroiminen valtaväestön koulutuksiin
(oppisopimuskoulutus, omaehtoinen ja työvoimapoliittinen koulutus ml.
yhteishankintakoulutus ja yksittäiset koulutuspaikat). (OPM, TEM)
Oppisopimuskoulutusta kehitetään maahanmuuttajien tarpeisiin
hyödyntämällä tuetun oppisopimuskoulutuksen hankkeista saatuja
kokemuksia ja kohdentamalla tulevien vuosien hankepäätösten yhteydessä
määrärahoja maahanmuuttajien koulutusta kehittäviin hankkeisiin. (OPM,
TEM)
Laajennetaan koulutuksen rinnastamismahdollisuuksia siten, että muutkin
työttömät maahanmuuttajat kuin kotouttamislain piirissä olevat voivat
osallistua tietyin ehdoin omaehtoiseen koulutukseen työvoimakoulutuksen
eduin (kielikoulutus, ammatillinen pätevöittäminen) (TEM,OPM,STM)
Kehitetään edelleen näyttötutkintojärjestelmää paremmin vastaamaan
maahanmuuttajien tarpeisiin: osaamiskartoituksen mallit, näyttöjen
toteuttajien ja arvioijien osaamisen kehittäminen, selvitys kielitaitovaatimuksista (suomen/ruotsin/vieraat kielet) eri ammattitutkinnoissa. (OPH,
OPM)
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Parannetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuutta
suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta lisäämällä
suomen/ruotsinkielen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Kehitetään
nykyisiä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen
tutkintojärjestelmiä ja koulutusjärjestelyjä maahanmuuttajille sopiviksi.
Lisäksi selvitetään yhteistyössä kolmikantaisten tutkintotoimikuntien
kanssa myös uusien tutkintojen perustamistarpeet, esimerkiksi
sosiaalihuollon avustaviin tehtäviin. (OPM, OPH, STM, TEM)
Maahanmuuttajien yritystoimintaa tuetaan sekä yrityksen perustamisen
alkuvaiheessa että yrittäjyyden alussa heille räätälöidyllä neuvonnalla,
ohjauksella ja koulutuksella (TEM, yrittäjäjärjestöt)
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10. Korkeasti koulutetut
maahanmuuttajat
Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat tarvitsevat virallisten tutkintojen rinnastamismenettelyn lisäksi paljon ohjausta ja tukea uravalinnoissaan. Tutkinnon
soveltaminen uudessa ympäristössä vaatii tietoa työelämästä ja ammattien sisällöistä.
Kotoutumisvaiheen ohjauksen ja koulutuksen lisäksi tarvitaan usein myös täsmällisempää, ammattikohtaista kielikoulusta ja esim. täydennyskoulutuskeskusten ja
yliopistojen neuvonta-, ohjaus- ja koulutuspalveluja. Kohderyhmälle tulisi nykyistä
enemmän suunnata nopeasti eteneville tarkoitettuja kielikursseja. Tutkintojen
vastaavuuden arviointia ja tunnustamista tulisi selkeyttää ja helpottaa sekä kehittää TEtoimistojen henkilökunnan osaamista tällä alueella. Tutkintojen täydentämiseksi
suomalaisen pätevyyden saamiseksi tulisi kehittää valtakunnallisia täydennyskoulutusmalleja ja sopia työnajosta eri oppilaitosten välillä.
Tutkintojen tunnustamisen ja kansainvälisen vertailun menettelyt vaihtelevat maittain ja
ammateittain. Osassa maita on paljon ns. säänneltyjä ammatteja, joihin pääsemiseksi
vaaditaan tiettyjä tutkintoja, opintoja ja/tai työkokemusta. Osassa maita säänneltyjä
ammatteja on vähän. Säänneltyyn ammattiin pääsyn vaatimuksena on tavallisimmin
tietty oman maan tutkinto. Suomessa yksityisen sektorin työnantajat arvioivat itse
ulkomaisen tutkinnon antamaa pätevyyttä päättäessään työntekijöidensä valinnasta.
Tunnustamispäätöstä ei vaadita, jollei kyseessä ole säännelty ammatti.
Ulkomaisen tutkinnon suorittanut tarvitsee tutkinnon tunnustamispäätöksen hakiessaan
Suomessa sellaista julkisen sektorin virkaa, johon on asetettu tutkintoa koskevia
vaatimuksia. Yksityissektorilla päätös tarvitaan myös silloin, jos hakijan ammatissa
säännellään ammatinharjoittamisoikeutta. Alakohtaiset viranomaiset päättävät
ammatinharjoittamisoikeuksien myöntämisestä. Ammatinharjoittamisoikeuden
tarvitsevat Suomessa terveydenhuollon ammatinharjoittajat, eläinlääkärit,
julkishallinnon tilintarkastajat, kauppakamarin tai keskuskauppakamarin hyväksymät
tilintarkastajat, asianajajat ja merenkulun ammatinharjoittajat.
Opetushallitus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ovat tutkintojen
tunnustamisessa keskeiset viranomaiset. Opetushallituksen päätökset perustuvat joko
lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta (1093/2007) tai lakiin ulkomailla
suoritettujen korkeakoulututkintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (531/1986).
Sovellettava laki määräytyy hakijan kansalaisuuden ja tutkinnon suoritusmaan mukaan.
Edellisellä ESR- kaudella toteutettiin erillinen korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien pätevöittämiseen keskittynyt hanke, SPECIMA. Sen puitteissa
toteutettiin mm. lääkäreiden, hammaslääkäreiden, farmaseuttien, opettajien ja opintoohjaajien pätevöittämiskoulutusta sekä kehitettiin toimintamuotoja joilla ko. alojen
maahanmuuttajat ohjataan nopeasti koulutukseen, jotka auttavat sijoittumaan
koulutuksen mukaisiin työtehtäviin Suomessa. Opetusministeriön, sisäasianministeriön
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ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä on selvitetty toimenpiteitä, joilla korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajien pätevöitymistä varten kehitetyt koulutusmallit
voitaisiin siirtää ESR- kauden jälkeen toteutettavaksi.
Valtiosihteeri Sailaksen johtaman ns. työvoiman kohtaantotyöryhmän esitysten pohjalta
hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien pätevöittämiskoulutusta järjestettäisiin vuoden 2008 aikana
soveltuvilla aloilla niin, että koulutuksella voidaan helpottaa työvoiman saatavuutta
(mm. lääkärit, hammaslääkärit, farmaseutit, sairaanhoitajat, ja muu hoitohenkilökunta)
sekä kouluttaa erityisesti opetus - ja opinto-ohjauksen tehtäviin maahanmuuttajataustaisia henkilöitä tämän toiminnan tehostamiseksi ja erityistarpeisiin vastaamiseksi.
Vastuu em. ryhmien kouluttamisesta esitettiin toteutettavaksi edelleen työvoimapoliittisin varoin lukuun ottamatta opetushenkilöstön koulutusta. Vuoden 2009 talousarviossa
on osoitettu 1.milj.euron määräraha OPM:n momentille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen perusopetuksen ja lisäkoulutuksen piirissä työskentelevien
opetus- ja opinto-ohjaushenkilökunnan täydennyskoulutukseen.
Ongelmana työ- ja elinkeinohallinnon koulutuksen hankintajärjestelmässä on, ettei
millekään TE-keskukselle eikä työ- ja elinkeinoministeriölle ole annettu erikseen
tehtäväksi vastata koko valtakunnan koulutustarpeisiin. TE-keskukset vastaavat lähinnä
oman alueensa koulutustarpeista ottaen huomioon sekä työttömien työnhakijoiden että
työnantajien tarpeet. Monista korkeasti koulutetuista osaajista (esim. lääkärit) on pulaa
koko maassa ja usein yksittäisten TE-keskusten on hankala järjestää ”valtakunnallista”
koulutusta. Jatkossa tulisikin harkita korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
pätevöittämisen vastuuttamista joillekin TE-keskuksille. Vastuunjakoa suunniteltaessa
tulisi ottaa huomioon TE-keskusten alueilla toimivat korkeakoulut ja selkeyttää niiden
roolia akateemisten maahanmuuttajien pätevöitymiskoulutuksen järjestämisessä.
Työvoimapoliittisella koulutuksella voitaisiin toteuttaa pätevöitymisprosessin
alkuvaihetta, esim. aikaisemman osaamisen ja koulutuksen selvittelyä ja tukea
erityisesti oman ammattialan kielitaidon kehittymistä. Korkeakouluilla tulisi kuitenkin
olla selkeät periaatteet ja käytännöt toteuttaa pätevöitymistä oman budjettinsa puitteissa.
Yhtenä esteenä joskus pitkällekin pätevöitymispolulle on, että opiskelija ei saa mistään
toimeentuloa koulutuksensa aikana. Yksi ratkaisu tähän voisi olla nykyisen
kotoutumiskoulutuksen rinnastamismallin laajentaminen koskemaan muitakin kuin
kotoutujia.
Taulukko 12

Työvoimapoliittisena koulutuksena erityisesti korkeasti koulutetuille on järjestetty
seuraavat kokonaisuudet vuosina 2007-2008:
Ammattikorkeakouluun valmentava
Opettaja
Sairaanhoitaja
Lääkäri
Venäjän kauppa
YHTEENSÄ
Lähde: TEM

60
68
49
68
10
255
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Toimenpide-esityksiä:
Korkeakoulut kehittävät opiskelijavalintojensa perusteita ja
pääsykoekäytäntöjään siten, että kielelliset ja kulttuuriset tekijät eivät
muodostu maahanmuuttajataustaisten koulutukseen pääsyn esteeksi.
Lisätään ja tehostetaan ulkomaisten opiskelijoiden suomen tai ruotsin
kielen opiskelua sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että
erityyppisissä täydennys - ja pätevöittämiskoulutuksissa (OPM)
Osana korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toimeenpanoa sekä
ammattikorkeakoulujen uudella rahoitus- ja ohjausjärjestelmällä lisätään
maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua valmistavaan koulutukseen,
suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydentää osaamistaan ja
pätevyyttään aikuisille tarkoitetussa amk -tutkintoon ja ylempään
amk -tutkintoon tarkoitetussa koulutuksessa. (OPM)
Osana avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan laajentamista ja
kehittämispolitiikkaa otetaan huomioon avoimen ammattikorkeakoulun
opintojen soveltuvuus maahanmuuttajien osaamistarpeisiin. (OPM)
Määritellään työ - ja elinkeinohallinnon, korkeakoulujen ja
täydennyskoulutuskeskusten roolit ja vastuut korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien täydennyskoulutuksessa. (TEM, OPM, STM, TEO,
SM)
Korkeasti koulutettujen työvoimapoliittisen täydennyskoulutuksen
järjestämis -ja hankintavastuu ja resurssit keskitetään joillekin ELYvirastoille, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä alueidensa korkeakoulujen ja
yliopistojen kanssa. (TEM, OPM, STM, TEO, SM)
Toimeenpannaan korkeasti koulutetulle maahanmuuttajataustaiselle
opetushenkilökunnalle tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma vuonna
2009, jota jatketaan saatujen kokemusten perusteella myös vuosina
2010-2011. (OPM, TEM)
Suurimpien paikkakuntien työvoimatoimistoissa keskitetään korkeasti
koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluja niihin
erikoistuneisiin yksiköihin. (TEM)
Korkeakoulujen ura- rekrytointipalvelujen asiantuntemusta ja osaamista
maahanmuuttajien palvelussa hyödynnetään ja kehitetään.(Korkeakoulut,
OPM, TEM)
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11. Politiikkalinjauksia
Tässä raportissa painopiste on jo Suomessa asuvissa maahanmuuttajissa tai tänne
vastaikään eri perusteilla muuttaneissa sekä niissä ohjaus- ja koulutustoimenpiteissä,
joilla edistetään ja tuetaan heidän nopeaa sijoittumistaan työmarkkinoille tai
ammatillisiin opintoihin.
Lähtökohtana raportin esityksissä on, että olemassa olevia ohjaus- ja koulutusjärjestelmiä kehitetään siten, että ne palvelisivat myös Suomeen eri perusteilla muuttaneita.
Keskeiset toimenpide- esitykset liittyvät toisaalta Suomeen muuttaneiden alkuvaiheen
ohjausprosessien tehostamiseen ja nopeuttamiseen ja toisaalta eri toimijoiden välisen
yhteistyön kehittämiseen siten että ne vastaisivat mahdollisimman osuvasti Suomeen
muuttajien palvelutarpeisiin.
Suomen väestö ikääntyy niin, että vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan 65 vuotta
täyttäneitä yli 600 000 enemmän kuin nyt. Samana ajanjaksona työikäisten määrä
vähenee yli 300 000 hengellä ja 0-14 -vuotiaiden lasten määrä 70 000 hengellä. Väestön
ikääntyminen aiheuttaa työvoiman tarjonnan vähenemisen. Työvoiman saatavuusongelmien ratkaisemiseksi on ensisijaisesti hyödynnettävä maassa jo olevat työvoimaresurssit, kuten työmarkkinoille ensi kertaa tulevat nuoret, työttömät ja työvoiman
ulkopuolella olevat työikäiset sekä maassa jo olevat maahanmuuttajat.
Maahanmuuton arvioidaan jatkuvan. Jo vuosia kasvanut ulkomaalaisten nettomuutto,
joka on valtaosin perheperusteista, jatkunee edelleen taloudellisista suhdanteista
riippumatta. Näköpiirissä olevan taloudellisen taantuman vaikutuksia maahanmuuttoon
on tällä hetkellä mahdoton täysin arvioida. Pitkään jatkuessaan laskusuhdanteella on
kuitenkin väistämättä rakenteellisia vaikutuksia. Ne yritykset, jotka eivät kokonaan
lopeta toimintaansa, sopeutuvat muuttuvaan tilanteeseen. Tuotantoa ja työvoiman
käyttötapoja rationalisoidaan ja muokataan, toimintoja ulkoistetaan ja eri toimialojen
keskinäisessä dynamiikassa tapahtuu muutoksia jne. Maassa jo asuvien maahanmuuttajien työttömyysasteen voi arvioida kääntyvän nousuun kantaväestön työttömyysasteen
nousua nopeammin. Työttömyyden kasvaessa tarve ulkomaisen työvoiman
rekrytoinnille todennäköisesti vähenee ja poistuu taantuman tilanteessa. Taantuman
vaikutus jäänee kuitenkin väliaikaiseksi, koska iso demografinen muutos ei poistu.
Kansainvälistyminen joka tapauksessa jatkuu ja edellyttää avointa ja aktiivista
politiikkaa, ettei työvoiman puute muodostu taantuman jälkeen uuden taloudellisen
kasvun esteeksi. On myös huomattava, että maahanmuuttoa tapahtuu koko ajan myös
muilla perusteilla kun työvoiman tarpeen johdosta.
Lisääntynyt ja lisääntyvä maahanmuutto tarvitsee voimavaroja palvelujen ja tukitoimien
järjestämiseksi. Työvoimana muuttavat samoin kuin muilla perusteilla maahan
muuttavat henkilöt tarvitsevat koulutusta ja tukea. Tähän asti on toimittu kohdentamalla
olemassa olevia voimavaroja, mutta kasvanut ja kasvava maahanmuutto edellyttää lisää
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voimavaroja erityisesti koulutukseen. Kuntien ja työvoimatoimistojen järjestämien
palveluiden kohdalla kysymys on keskeisesti henkilöresurssin riittävyydestä.
Ulkomailta palkattava työvoima on yksi keino korvata vähenevää työvoimaa
työmarkkinoilla. Uuden ulkomaisen työvoiman kysyntää ei voida suoraan johtaa
työvoiman ennustetun tarjonnan ja kysynnän perusteella. Ulkomailta palkkaamisen
kysyntää eri ammateissa voi kuitenkin jonkin verran päätellä avautuvien työpaikkojen
ennusteista. Ammateissa, joissa poistuma on suurta ja työvoiman määrä kasvaa
tulevaisuudessa, avautuu eniten työtilaisuuksia. Arviot siitä, miten paljon tätä varten
tulisi palkata ulkomaista työvoimaa, riippuvat kuitenkin olennaisesti myös maassa jo
asuvan väestön hakeutumisesta eri ammatteihin. Tähän puolestaan vaikuttavat monet
muut tekijät, kuten koulutustarjonta, eri ammattialojen houkuttelevuus (palkka, työn
mielekkyys, muotitekijät jne.), maastamuutto sekä se, miten ja minne työvoimaa
tarvitsevat yritykset suuntaavat rekrytointiponnistelujaan. Yritysten kokemaan
tarpeeseen palkata työvoimaa ulkomailta voivat myös vaikuttaa julkisen vallan
panostukset rekrytoinnin edistämiseen ulkomailta.
Kaikilla aloilla ulkomailta palkkaaminen ei ole samalla tavalla toimiva ratkaisu.
Esimerkiksi joillain aloilla edellytetään hyvää suomen kielen taitoa tai muuten
suhteellisen hyviä tehtäväkohtaisia ammatillisia valmiuksia. Ulkomailta palkkaamisen
mahdollisuudet tai ainakin kustannukset siten vaihtelevat alasta riippuen. Edistettäessä
ulkomailta rekrytointia työmarkkinoilla vähemmän arvostettuihin tehtäviin saatetaan
vauhdittaa näiden alojen arvostuksen laskua. Seurauksena voi myös olla työmarkkinoiden jäykistymistä, koska näillä aloilla työskentelevien ulkomaalaisten mahdollisuudet
hakeutua parempiin tehtäviin vaikeutuvat.
Varsinkin perhekunnittain tapahtuva työperusteinen maahanmuutto aiheuttaa
lisäkustannuksia yhteiskunnalle julkisten palvelujen kysynnän lisääntyessä.
Perhekunnittain tapahtuva työperusteinen maahanmuutto ei ole ikääntymisestä
johtuvien työmarkkinoiden tarpeiden lievittämisessä kovinkaan tehokasta. Toisaalta
hyvin koulutettujen maahanmuuttajien osalta yhteiskunnalta säästyvät koulutusinvestoinnit. Kustannusten ja hyötyjen realisoitumisen arviointia vaikeuttaa se, että
maahanmuuttajien elinkaaresta Suomessa vietetty aika ei kovin helposti ennakoitavissa.
Työmarkkinatoimien kokonaisuudessa työperusteinen maahanmuutto voi olla vain
muita toimia täydentävää. Tärkeää kuitenkin on, että työperusteista maahanmuuttoa
edistettäessä perheet huomioidaan inhimillisenä kokonaisuutena eikä maahanmuuttajia
nähdä pelkästään taloudellisena tekijänä.
Maahanmuuttajat tarvitsevat yleensä ainakin alkuvaiheessa kielikoulutusta, mahdollisesti muuta koulutusta sekä kotoutumista tukevia muita palveluita. Suomessa asuvien
maahanmuuttajien palvelut toteutetaan osana peruspalveluita, mutta niitä on
täydennettävä erityispalveluilla ja tukitoimilla. Keskeisimmin erityispalvelut ovat
kieleen liittyviä, ensisijassa kieli- ja perehdyttävää koulutusta aikuisille, lapsille
suomi/ruotsi toisena kielenä koulutusta, oman äidinkielen opetusta, valmistavaa
koulutusta ja tukiopetusta eri kouluasteilla. Varsinkin työvoima, sosiaali- ja terveyssekä sivistyspalveluissa on varauduttava tulkkien käyttöön, monikieliseen
tiedottamiseen ja erityisesti alkuvaiheessa tehostettuun ohjaukseen ja neuvontaan.
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Marraskuussa 2008 julkistettu Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT:n raportti
210) tutkimus Maahanmuuttajien työkyky 2008 osoittaa, että vastoin yleistä mielikuvaa
maassa pysyvästi asuvien maahanmuuttajien – myös työttömien ja työmarkkinoiden
ulkopuolella olevien – työkyky on muuhun väestöön verrattuna hyvä tai jopa
erinomainen. Maassa asuvat maahanmuuttajat ovat siten suuri ja vakavasti otettava
työvoimaresurssi pyrittäessä ratkomaan väestön ikääntymisestä aiheutuvaa työvoiman
niukkuutta. Maassa asuvien maahanmuuttajien ja muiden vaikeasti työllistyvien
ryhmien työmarkkinoille siirtymisen helpottamista pohditaan muun muassa työ- ja
elinkeinoministeriön joustoturvahankkeessa.
Suomen työmarkkinoilla on Suomessa asuvien maahanmuuttajien lisäksi tilapäistä
ulkomaista työvoimaa. Tilapäinen työvoima on usein EU-maiden sisäistä liikkuvuutta,
tai kausityöntekijöitä kolmansista maista. Tilapäinen työvoima ei käytä juurikaan
julkisia palveluita, mm. koska niiden saantia muille kuin Suomessa asuville on
lainsäädännössä rajoitettu. Tilapäisellä ulkomaisella työvoimalla voidaan tehokkaasti
tukea työvoiman tarpeita. Tavoitteena on kuitenkin kestävästi ja pidemmällä tähtäimellä
tapahtuva työvoiman muutto, jossa ulkomainen työvoima perehtyy ja sitoutuu
suomen/ruotsin kieleen ja suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.
Nykyiset kotouttamispalvelut osuvat vain osin työhön tulevien ja heidän perheen
jäsentensä tarpeisiin. Tulevien vuosien haasteena on kehittää näille tulijoille
järjestelmää, jonka avulla he saavat opastusta ja neuvontaa suomalaisesta
yhteiskunnasta, löytävät kielenopiskelumahdollisuuksia ja kotoutumista edistäviä
tukitoimia. Opastusjärjestelmän osia kokeillaan ja vakiinnutetaan Euroopan
sosiaalirahastosta (ESR) tuetuilla hankkeilla koko rahastokauden (2007 - 2013) ajan.
ESR: n kehittämisohjemassa on varattu rahaa myös ulkomaisten työntekijöiden
rekrytointikäytäntöjen kehittämiseen ja mallintamiseen EU:n alueen työmarkkinoilta
sekä osaamisen ja koulutuksen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tavoitteena on, että
kauden aikana työvoiman maahanmuuton kanavat ja menetelmät olisivat vakiintuneet.
ESR- ohjelmassa on varattu rahaa myös Suomen vetovoimastrategian valmisteluun ja
toteutukseen tarvittavien työntekijöiden saamiseksi Suomeen. On huomattava, että ESR
-rahoituksella järjestelmiä voidaan kehittää, mutta parhaat käytännöt tulisi turvata myös
pysyviin palvelurakenteisiin.
Opetusministeriön sektorilla maahanmuuttajien koulutusta perusopetuksessa,
lukiokoulutuksessa ammatillisessa perus- ja lisäkoulutuksessa sekä korkeakouluopinnoissa säätelee sama toiminta- ja rahoituslainsäädäntö kuin muutakin koulutusta.
Koulutus-, korkeakoulu- ja aikuiskoulutuspolitiikan lähtökohtana on tämän mukaisesti
ollut, että tutkintojärjestelmää, koulutustarjontaa, lainsäädäntöä, rahoitusjärjestelmää,
opiskelijavalintoja, kielenopetusta, opetushenkilökunnan koulutusta sekä tieto-,
neuvonta- ja ohjauspalveluja kehitetään niin, että niillä pystytään vastaamaan
monimuotoiseen kysyntään ja ottamaan huomioon myös maahanmuuttajaväestön
kasvusta aiheutuvat tarpeet.
Tämän yleistavoitteen mukaisen kehittämislinjan rinnalla tarvitaan lähivuosina
maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen tehostamiseksi erityisesti
maahanmuuttajaväestölle soveltuvia erityispalveluita, joita hoidetaan suurelta osin
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yhteistyössä kuntien, koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen sekä muiden
ministeriöiden kanssa. Erityistoimenpiteiden hoitamiseen ja maahanmuuttajien
koulutusta ja työllistymistä edistäviin palveluihin tarvitaan myös määräaikaista
hankerahoitusta. Pitemmän aikavälin tavoitteena on kuitenkin myös näiden
koulutustarpeiden hoitaminen ns. normaalin ja pysyvän rahoituksen ja toiminnan
kehittämispolitiikan puitteissa.
Oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuksena järjestettävä ammatillinen peruskoulutus ja
ammatillinen lisäkoulutus tarjoavat monipuoliset koulutusmahdollisuudet myös
maahanmuuttajille ammatilliseen perustutkintoon johtavassa taikka ammatti- ja
erikoisammattitutkintoihin valmistavassa tai muussa lisäkoulutuksessa. Esimerkiksi
ammatillisen perustutkinto-opetuksen noin 6000 opiskelijapaikan kasvusta pääosa on
suunnattu pääkaupunkiseudulle, joten se välillisesti parantaa myös maahanmuuttajien
koulutukseen pääsyä. Ammatillisen peruskoulutuksen valmistavaa koulutusta
maahanmuuttajille on laajennettu. Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä 52 voi
järjestää myös valmistavaa koulutusta ja vuosivolyymi on noin 1 200 opiskelijaa.
Maahanmuuttajien osallistujamäärät kasvavat koko ajan myös ammatillisessa
lisäkoulutuksessa ja tähän kysyntään soveltuvia koulutusjärjestelyjä kehitetään osana
ammatillisen aikuiskoulutuksen, oppisopimuksen ja näyttötutkintojärjestelmän yleisiä
kehittämistoimia.
Korkeakoulujen kansainvälistymisessä edistetään myös maahanmuuttajaväestön
koulutusta. Erityisesti on panostettu tutkintojen tunnustamisjärjestelyihin, opiskelijavalintaan, neuvonta- ja ohjaustoimintaan sekä maahanmuuttajataustaiseen
opettajankoulutukseen. Esimerkiksi syksyn aikana lausuntokierroksella olleeseen
korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan sisältyy monia maahanmuuttajien
koulutusta tehostavia toimenpiteitä. Vuoden 2009 talousarvioesitykseen sisältyy
miljoonan euron lisäpanostus maahanmuuttajataustaisen opetushenkilökunnan
täydennyskoulutukseen ns. SPECIMA-mallia soveltaen.
Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen lisäksi maahanmuuttajien koulutusta ja
työhönsijoittumista koskevat tavoitteet ovat mukana myös korkeakoululainsäädännön ja
rahoitusmallien uudistamisvalmistelussa. Molemmissa uudistukset toimeenpano
tapahtuu vuoden 2010 alusta lähtien. Lähtökohtana on korkeakoulujen päätäntävallan
kasvu, ohjauksen painottuminen strategisiin kysymykseen ja rahoituksen
määräytyminen pääkokonaisuuksina. Esimerkiksi korkeakoulujen johdolle esitellyssä
ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen
laajentaminen ja huomioonottaminen rahoitusperusteissa on keskeinen kysymys. Osana
korkeakoulu- ja aikuiskoulutusuudistuksia valmistellaan myös esityksiä avoimen
korkeakouluopetuksen sekä pitempikestoisten, työelämän kompetensseihin ja
osaamistarpeisiin pohjautuvien täydennyskoulutusohjelmien tarjonnan laajentamisesta
ja rahoituspohjan vahvistamisesta.
Vapaan sivistystyön tehtävänä on yhteiskunnan eheyden, elinikäisen oppimisen ja
aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Maahanmuuttajien koulutusmahdollisuuksien
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lisääminen on asetettu painopisteeksi 2005 käyttöönotetussa suuntaviivaohjauksessa ja
sitä on lisätty vuodesta 2006 lähtien myös opintoseteliavustuksilla. Vapaan sivistystyön
valmistelussa olevassa kehittämisohjelmassa vuosille 2008-2012 globaalit kysymykset,
kansainvälistyminen sekä maahanmuuttajien koulutustarpeisiin vastaaminen
yhteiskunnan eheyden vahvistamiseksi ja polarisaatiokehityksen torjumiseksi on
keskeinen kysymys. Myös tähän kehittämisohjelmaan sisältyvien ehdotusten
toimeenpano alkaisi 2010. Vapaan sivistystyön oppilaitosten (kansalaisopistot,
kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset)
valtionosuus- ja -avustusrahoitus vuoden 2008 talousarviossa on kaikkiaan noin 172,5
milj. euroa.
Yleisen kielitutkintojärjestelmän painopiste on viime vuosina siirtynyt maahanmuuttajien jatko-opinnoissa, työelämässä ja kansalaisuuden saamisessa tarvittavan suomen ja
ruotsinkielen taidon osoittamiseen. Kielitaidon puutteiden on todettu olevan suurimpia
esteitä maahanmuuttajien koulutukseen pääsylle tai työllistymiselle. Akku-johtoryhmän
19.11.2008 laatimaan ja työ-, koulutus- ja elinkeinoasianneuvostolle esiteltyyn
aikuiskoulutuksen taantumapakettiin sisältyy myös ehdotus määräaikaisen
maahanmuuttajien kielikoulutusohjelman toimeenpanosta 2009- 2011.
Pidemmän aikavälin tavoitteeksi on opetusministeriön sektorin koulutuksessa asetettu
maahanmuuttajataustaisen väestön koulutustarpeisiin vastaaminen osana koulutus-,
korkeakoulu- ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämistoimia niin, että kasvavan
väestönosan yleiset ja erityistarpeet tulevat kaikilla koulutusasteilla ja -muodoissa
monipuolisesti huomioonotetuiksi. Lähtökohtana on, että maahanmuuttajien koulutusta
ja sitä tukevia palveluita koskeva rahoitus olisi osa koulutuksen normaalia rahoitusta,
kehittämispolitiikkaa ja ohjausta. Lähivuosina tarvitaan seuraavanlaisia panostuksia:
Yleisen kehittämistyön lisäksi tehostetaan edelleen maahanmuuttajataustaisten ja
muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten peruskoulu-opintojen suorittamista
ja toisen asteen koulutuksen jatko-opintoihin sijoittumista koskevaa oppilaanohjausta ja
palveluita.
Lisätään maahanmuuttajataustaiselle aikuisväestölle soveltuvaa koulutustarjontaa ja järjestelyjä sekä siihen pääsyä tukevia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita aikuisten
ammatillisessa peruskoulutuksessa ja lisäkoulutuksessa. Erityisesti tässä tarkoituksessa
tehostetaan näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen sekä oppisopimuksena
järjestettävän koulutuksen tarjontaa ja tukitoimia.
Osana korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toimeenpanoa sekä
ammattikorkeakoulujen uudella rahoitus- ja ohjausjärjestelmällä lisätään
maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua valmistavaan koulutukseen, suorittaa
ammattikoreakoulututkintoja sekä täydentää osaamistaan ja pätevyyttään aikuisille
tarkoitetussa amk -tutkintoon ja ylempään amk -tutkintoon tarkoitetussa koulutuksessa.
Osana avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan laajentamista ja kehittämispolitiikkaa
otetaan huomioon avoimen ammattikorkeakoulun opintojen soveltuvuus
maahanmuuttajien osaamistarpeisiin.
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Uuden yliopistolain ja yliopistouudistuksen toimeenpanoissa osana elinikäisen
oppimisen edellytyksiä, aikuisväestön osaamistarpeita sekä kansainvälistymisstrategiaa
koskevien tavoitteiden toimeenpanoa lisätään ja monipuolistetaan edelleen myös
Suomessa asuvan ja Suomeen muuttavan maahanmuuttajaväestön hakeutumista
korkeakouluopintoihin, tutkintojen suorittamista sekä työelämän tarpeisiin vastaavan
osaamisen ja pätevyyden hankkimista. Monikulttuurisuuden lisääntymisen ja
maahanmuuttajaväestön erityistarpeet otetaan huomioon myös
akku/korkeakouluryhmän ehdotusten valmistelussa.
Osana opetushenkilökunnan perus- ja täydennyskoulutuksen yleistä kehittämispolitiikkaa otetaan aiempaa vahvemmin ja konkreettisemmin huomioon maahanmuuttajaväestön lisääntymisestä aiheutuvat opetushenkilökunnan osaamistarpeet perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, korkeakouluopetuksessa sekä
aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Toisaalta tehostetaan maahanmuuttajataustaisen opetus- ja ohjaushenkilökunnan pääsyä kelpoisuuden antavaan perus- ja
pätevöitymiskoulutukseen sekä täydennyskoulutukseen. Toimeenpannaan Specimamallia soveltava maahanmuuttotaustaiselle opetushenkilökunnalle tarkoitettu
täydennyskoulutusohjelma vuonna 2009 ja saatujen kokemusten perusteella myös
vuosina 2010 -2011.
Valmistellaan osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa 2008 -2012 painopisteitä,
rahoitusta ja ohjausta koskevat ehdotukset, joilla vapaan sivistystyön toimintaa ja
tarjontaa voidaan nykyistä monipuolisemmin ja tehokkaammin suunnata maahanmuuttajaväestön kielikoulutusta, yhteiskuntaan integroitumista sekä työllistymistä ja jatkoopintoihin sijoittumista tukevaan koulutukseen. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toteutetun suuntaviivaohjauksen ja opintoseteliavustustoiminnan kokemuksia.
Otetaan aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen kaikkien pääehdotusten (etuudet,
aluehallinto, rahoitus, tarjonta, korkeakoulujen aikuiskoulutus) valmistelussa huomioon
maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä ja työllistymistä sekä työperusteisen
maahanmuuton edistämistä koskevat tavoitteet. Toimeenpannaan erityisesti
työperusteista maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien työllistymistä edistävää koulutusta
koskevat ehdotukset Akku/ Mako-ryhmän pohjaehdotukset huomioonottaen.
Toimeenpannaan Akku-johtoryhmän valmistelemaan taantumapakettiin sisältyvä
maahanmuuttajien kielenopetuksen teho-ohjelma vuosina 2009-2011.
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12. Työryhmän toimenpide-esitykset
Ammatinharjoittamista koskeva säätely ja muut kelpoisuusvaatimukset:
Toimivaltaiset viranomaiset (STM,TEO, OPM,TEM, SM) laativat
yhteistyössä työelämän, kouluttajien ja ammattijärjestöjen kanssa
terveydenhuollon ja sosiaalialan rekrytointia, pätevöittämistä ja
viranomaisten välistä yhteistyötä koskevat suositukset. Niissä otetaan
huomioon erityisesti näiden alojen vaatimukset ammatinharjoittamisikeudesta ja kelpoisuudesta sekä WHO:n suositukset terveydenhuoltohenkilöstön kansainvälisestä rekrytoinnista.
Suosituksen pohjalta käynnistetään ensiksi pilottihanke terveydenhuollon
alalla ja myöhemmin sosiaalialalla. (STM, TEO, OPM,TEM)
Kielitaitovaatimukset ja kielitutkinnot:
Omaehtoisena ja työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävää YKIkeskiasteen tutkintoon valmentavaa koulutusta lisätään ja siitä tiedotetaan
kohderyhmälle. (OPM, OPH, TEM)
YKI - tutkintojen käytön ja sovellutusmahdollisuuksien laajentamiseksi
jatketaan suomenkielen keskiasteen tutkinnon digitalisoinnin kehittämistä.
(OPH)
Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta:
Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja osaamisen ESR kehittämisohjelman aikana kokeillaan erilaisia toimintamalleja. Näiden
perusteella laaditaan yhtenäiset mallit, joissa huomioidaan alueiden ja
niiden toimintaedellytysten väliset erot. (SM, TEM)
Selvitetään mahdollisten yhteispalvelupisteiden, ”ohjauskeskusten” tarve
ja mahdollisuudet. Huomioidaan nyt jo toimivat ja suunnitteilla olevat
poikkihallinnolliset yhteispalvelut sekä työvoiman palvelukeskukset. (SM,
TEM, OPM, STM, Kunnat)
Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan mahdollisimman pian
ja ”matalan kynnyksen” – periaatteella heti maahanmuuton jälkeen eri
perusteilla Suomeen muuttaneille. Työn perusteella Suomeen muuttaneiden ohjaukseen kehitetään valtakunnallisessa ESR- kehittämisohjelman
tuella opastusjärjestelmä. (SM,TEM,OPM, STM)
Muissa ESR- kehittämisohjelmissa (erityisesti aikuisohjauksen ja
välityömarkkinoiden ohjelmat) huomioidaan myös maahanmuuttajien
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tarpeet valtavirtaistamisen periaatteen mukaisesti. (SM, TEM, OPM,
STM)
Sähköisten palvelujen (CC- ja nettipalvelut, monikanavainen ohjaus jne.)
kehittämishankkeissa huomioidaan maahanmuuttajat eri kielitarpeineen.
(TEM, SM, OPM, OPH)
Tuotetaan alue - ja paikallisviranomaisille maahanmuuttajien alkuvaiheen
palveluissa tarvittava opas. (SM, TEM, OPM, STM)
Tulevassa aluehallintomallissa (ELY) parannetaan
maahanmuuttopalvelujen koordinointia ja varmistetaan niissä tarvittava
osaaminen alueilla. Kuuteen yksikköön nimetään maahanmuuttoasioiden
päällikkö. (SM, TEM)
SM:n, TEM:n, ELY:n ja TE- toimistojen tulosohjaus - ja muut ohjauksen
prosessit maahanmuuttoasioissa selkiytetään. (SM, TEM)
Pääkaupunkiseudulla lisätään työvoimatoimistojen
maahanmuuttajapalvelujen henkilöstöresursseja voimakkaasti kasvavien
maahanmuuttajamäärien takia. (TEM, SM)
TEM yhteistyössä SM:n kanssa kartoittaa maahanmuuttajatyönhakijoiden
osaamisen ja sen kehittämisen tarpeet. Toteutetaan erillinen selvitys
ostopalveluna. (TEM, SM)
ESR- varoin kerätään olemassa olevat osaamisen kartoituksen mallit ja
kehitetään uusia ja jaetaan valtakunnalliseen käyttöön. (SM, OPM,OPH,
TEM)
Huolehditaan siitä, että työvoimatoimistoissa maahanmuuttajien
käytettävissä ovat kaikki muutkin työvoimapalvelut kuin
kotouttamispalvelut valtavirtaistamisperiaatteen mukaisesti, esim.
ammatillinen kuntoutus, ammatinvalinta- ja urasuunnittelu, koulutus- ja
ammattitietopalvelu, työnantaja- ja rekrytointipalvelut jne. (TEM)
Kieli - ja yhteiskuntaan ohjaava koulutus:
Omaehtoista alkuvaiheen kieli- ja yhteiskuntaan ohjaavaa koulutusta
kehitetään eri perusteilla Suomeen muuttaneiden tarpeisiin. (OPM,TEM,
SM, kunnat)
Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta kehitetään
osana yleissivistävän perusopetuksen kokonaisuutta. Vastuu koulutuksen
järjestämisestä ja resurssit siirretään työ- ja elinkeinoviranomaisilta
opetushallinnolle ja huomioidaan kokemukset Opetushallituksen
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hallinnoiman maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan
koulutuksen järjestämisestä. (OPM, TEM, SM, OPH)
Suurten perheiden äitien kielenoppimisen tueksi kehitetään monimuotoisia
ja nykyistä joustavampia koulutusmuotoja. Yksilölliset elämäntilanteet ja
tarpeet huomioidaan nykyistä paremmin. (OPM, OPH, SM, Kunnat)
Valmistellaan osana vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa 2008 -2012
painopisteitä, rahoitusta ja ohjausta koskevat ehdotukset, joilla vapaan
sivistystyön toimintaa ja tarjontaa voidaan nykyistä monipuolisemmin ja
tehokkaammin suunnata maahanmuuttajaväestön kielikoulutusta,
yhteiskuntaan integroitumista sekä työllistymistä ja jatko-opintoihin
sijoittumista tukevaan koulutukseen. Kehittämistoiminnassa hyödynnetään
toteutetun suuntaviivaohjauksen ja opintoseteliavustustoiminnan
kokemuksia. (OPM)
Kotoutumiskoulutuksen työelämälähtöisyyttä kehitetään edelleen ja siinä
huomioidaan alueelliset ja paikalliset rekrytointitarpeet. (TEM)
Kotoutumissuunnitelmien piirissä tai muutoin työvoimatoimistossa
työttöminä työnhakijoina olevien maahanmuuttajien taloudelliset
mahdollisuudet osallistua koulutukseen turvataan nykyisen rinnasteisen
koulutuksen järjestämismallin mukaisesti. (TEM, OPM, OPH, kunnat,
SM)
Tiedot alkuvaiheen suomen tai ruotsinkielen opetuksen alueellisesta
tarjonnasta (sekä omaehtoinen että työvoimapoliittinen) kootaan yhteen ja
sovitaan oppilaitosmuotojen väliset mahdolliset erikoistumisvastuut.
(OPM, TEM,SM, Kunnat)
Kunnat laativat uusille muuttajille tiedotteen alueella/paikkakunnalla
tarjolla olevista opastuspalveluista ja kielenopiskelumahdollisuuksista
joka jaetaan muuttajille asukkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. (SM,
Kunnat)
Alkuvaiheen koulutuksen resurssit turvataan ottaen huomioon yhä kasvava
ja monimuotoistuva maahanmuutto. (TEM,OPM,SM)
Toimeenpannaan Akku-johtoryhmän valmistelemaan taantumapakettiin
sisältyvä maahanmuuttajien kielenopetuksen teho-ohjelma vuosina 20092011. (OPM, TEM)
Työperusteisten maahanmuuttajien erityistarpeet:
Suoraan työhön rekrytoitujen koulutuksen rahoitusvastuu jakautuu
yhteiskunnalle (koulutuksen tarjonta), työnantajalle (perehdytys, työajan
käyttö koulutukseen, henkilöstökoulutus) ja maahanmuuttajalle itselleen,
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kuten esim. kansalais- ja työväenopistojen lukukausimaksut. (OPM,TEM,
SM, kunnat, työnantajat, muuttajat).
Koulutetaan omakielisiä työpaikkaohjaajia ja tuetaan työnantajia
perehdytyksessä. (työnantajat, OPM,TEM)
Selkeytetään eri oleskelulupaperusteilla Suomeen muuttaneiden oikeudet
työvoimapalveluihin ja osallistumismahdollisuudet työvoimapoliittiseen
koulutukseen. (TEM, SM,STM, KELA)
Selvitetään mahdollisuudet yhteishankintakoulutuksen järjestämiseen
maan rajojen ulkopuolella. (TEM, SM)
Ammatillisen osaamisen kehittäminen:
Maahanmuuttajanuorten ammatilliseen ja lukiokoulutukseen pääsyä
tehostetaan oppilaan- ja ammatinvalinnanohjauksen erityistoimin.
Opintojen aikaista kielenopetusta ja oppimisen tukitoimia kehitetään.
(OPM, OPH, TEM)
Opiskelijoita maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavaan
koulutukseen ohjattaessa ja opiskelijavalinnoissa keskitytään erityisesti
nuoriin maahanmuuttajiin. (työvoimatoimistot, oppilaitokset).
Opetushallinnon rahoittama ja työvoimapoliittinen ammattiin valmistavan
koulutuksen tarjonta synkronisoidaan yhteen. (OPM, TEM, OPH)
Väliinputoajanuorten tilanteeseen puututaan tarjoamalla esim.
kymppiluokkia, valmentavaa koulutusta, työpajoja jne. (OPM, TEM, SM,
STM, kunnat)
Opintojen aikaista tukea ja moniammatillisten verkostojen toimintaa
kehitetään. (Työ- ja elinkeinohallinto, oppilaitosten oppilashuolto, kuntien
nuoriso-, sosiaali- ja terveydenhuolto ja järjestöt)
Tarpeen mukaan järjestetään omia ammatillisen koulutuksen ryhmiä
maahanmuuttajille, mutta perusperiaatteena on kuitenkin maahanmuuttajien integroiminen valtaväestön koulutuksiin (oppisopimuskoulutus,
omaehtoinen ja työvoimapoliittinen koulutus ml. yhteishankintakoulutus
ja yksittäiset koulutuspaikat). (OPM, TEM)
Oppisopimuskoulutusta kehitetään maahanmuuttajien tarpeisiin hyödyntämällä tuetun oppisopimuskoulutuksen hankkeista saatuja kokemuksia ja
kohdentamalla tulevien vuosien hankepäätösten yhteydessä määrärahoja
maahanmuuttajien koulutusta kehittäviin hankkeisiin. (OPM, TEM)
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Laajennetaan koulutuksen rinnastamismahdollisuuksia siten, että muutkin
työttömät maahanmuuttajat kuin kotouttamislain piirissä olevat voivat
osallistua tietyin ehdoin omaehtoiseen koulutukseen työvoimakoulutuksen
eduin (kielikoulutus, ammatillinen pätevöittäminen). (TEM,SM,STM,
KELA)
Kehitetään edelleen näyttötutkintojärjestelmää paremmin vastaamaan
maahanmuuttajien tarpeisiin: osaamiskartoituksen mallit, näyttöjen
toteuttajien ja arvioijien osaamisen kehittäminen, selvitys
kielitaitovaatimuksista (suomen/ruotsin/vieraat kielet) eri
ammattitutkinnoissa. (OPH, OPM)
Parannetaan maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuutta
suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammatillista koulutusta lisäämällä
suomen/ruotsinkielen opetusta ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi
kehitetään nykyisiä ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen
lisäkoulutuksen tutkintojärjestelmiä ja koulutusjärjestelyjä
maahanmuuttajille sopiviksi. Lisäksi selvitetään yhteistyössä
kolmikantaisten tutkintotoimikuntien kanssa myös uusien tutkintojen
perustamistarpeet, esimerkiksi sosiaalihuollon avustaviin tehtäviin. (OPM,
OPH, STM, TEM).
Maahanmuuttajien yritystoimintaa tuetaan sekä yrityksen perustamisen
alkuvaiheessa että yrittäjyyden alussa heille räätälöidyllä neuvonnalla,
ohjauksella ja koulutuksella. (TEM)
Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat:
Korkeakoulut kehittävät opiskelijavalintojensa perusteita ja pääsykoekäytäntöjään siten, että kielelliset ja kulttuuriset tekijät eivät muodostu
maahanmuuttajataustaisten koulutukseen pääsyn esteeksi.
Lisätään ja tehostetaan ulkomaisten opiskelijoiden suomen tai ruotsin
kielen opiskelua sekä tutkintoon johtavassa koulutuksessa että
erityyppisissä täydennys - ja pätevöittämiskoulutuksissa. (OPM)
Osana korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian toimeenpanoa sekä
ammattikorkeakoulujen uudella rahoitus- ja ohjausjärjestelmällä lisätään
maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua valmistavaan koulutukseen,
suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydentää osaamistaan ja
pätevyyttään aikuisille tarkoitetussa amk- tutkintoon ja ylempään amktutkintoon tarkoitetussa koulutuksessa. (OPM)
Osana avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan laajentamista ja
kehittämispolitiikkaa otetaan huomioon avoimen ammattikorkeakoulun
opintojen soveltuvuus maahanmuuttajien osaamistarpeisiin. (OPM)
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Määritellään työ- ja elinkeinohallinnon, korkeakoulujen ja
täydennyskoulutuskeskusten roolit ja vastuut korkeasti koulutettujen
maahanmuuttajien täydennyskoulutuksessa. (TEM, OPM, STM, TEO,
SM)
Korkeasti koulutettujen työvoimapoliittisen täydennyskoulutuksen
järjestämis- ja hankintavastuu ja resurssit keskitetään joillekin ELY virastoille, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä alueidensa korkeakoulujen ja
yliopistojen kanssa. (TEM, OPM,STM, TEO, SM)
Toimeenpannaan korkeasti koulutetulle maahanmuuttotaustaiselle
opetushenkilökunnalle tarkoitettu täydennyskoulutusohjelma vuonna 2009
ja saatujen kokemusten perusteella myös vuosina 2010-2011. (OPM,
TEM)
Keskitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja
neuvontapalveluja työvoimatoimistoissa virkailijoille, jotka on muutenkin
erikoistunut akateemisten työnhakijoiden palveluihin. (TEM)
Korkeakoulujen ura- rekrytointipalvelujen asiantuntemusta ja osaamista
maahanmuuttajien palvelussa hyödynnetään ja kehitetään. (Korkeakoulut,
OPM, TEM)
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13. Työryhmän keskeisimmät
toimenpide- ja määrärahaesitykset
Seuraavaan taulukkoon on kerätty työryhmän keskeisimmät toimenpide-esitykset ja
lisämäärärahatarpeet. Lisäksi toimenpide-esitykset on jaettu välittömästi
käynnistettäviin (Prioriteetti 1.), hallituskauden puolivälissä (Prioriteetti 2.) sekä
pidemmällä aikavälillä (Prioriteetti 3.) toteutettaviin. Toimenpide-esitysten pääpaino on
Suomessa jo asuvissa maahanmuuttajissa. Joissakin esityksissä on huomioitu
kuitenkin myös erikseen työn perusteella Suomeen muuttaneiden tarpeet.

Alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta

Lisämäärärahaesitykset

Prioriteetti 1.
Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluja tarjotaan
5 milj.€ (SM)
mahdollisimman pian ja ”matalan kynnyksen” –
periaatteella heti maahanmuuton jälkeen eri
perusteilla Suomeen muuttaneille. Selvitetään
mahdollisten yhteispalvelupisteiden tarve ja
mahdollisuudet sekä kehitetään erikielisiä
sähköisiä palveluja. (TEM, SM, OPM, STM, ELY:t,
kunnat)
Pääkaupunkiseudulla toteutetaan
työvoimatoimistojen maahanmuuttajapalvelujen
henkilöresursseihin lisäyksiä voimakkaasti
kasvavien maahanmuuttajamäärien takia. (TEM,
SM, pääkaupunkiseudun kunnat)
-

edellyttää 2 milj.€ resurssia TEM:in
toimialaan tai henkilöresurssien sisäisiä
järjestelyjä (=40 htv)

TEM yhteistyössä SM:n kanssa kartoittaa
maahanmuuttajatyönhakijoiden osaamisen ja sen
kehittämisen tarpeet. Toteutetaan erillinen selvitys
ostopalveluna. (TEM, SM)
-

toteutetaan ESR- Alkuvaiheen ohjaus
hankerahoituksella 60 000€
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Prioriteetti 2.
Työn perusteella Suomeen muuttaneiden
ohjaukseen kehitetään valtakunnallisessa ESRkehittämisohjelman tuella opastusjärjestelmä.
(SM,TEM,OPM, STM)
YHTEENSÄ

5 000 000 milj.€

Kieli - ja yhteiskuntaan ohjaava koulutus

Prioriteetti 1.
Alkuvaiheen työvoimapoliittisen ja omaehtoisen
koulutuksen resurssit turvataan ottaen huomioon
yhä kasvava ja monimuotoistuva maahanmuutto
(TEM,OPM,SM) Toimeenpannaan AKKUjohtoryhmän valmistelemaan
taantumakannanottoon sisältyvä
maahanmuuttajien kielenopetuksen teho-ohjelma
vuosina 2009-2011. (OPM, TEM)

5 milj.€ (TEM)
2 milj.€ (OPM:
hankeavustukset)

Prioriteetti 2.
Valmistellaan osana vapaan sivistystyön
kehittämisohjelmaa 2009 -2012 erillinen
maahanmuuttajien koulutuskokonaisuus.
Huomioidaan myös suoraan työhön tulevien
maahanmuuttajien tarpeet. Lisämääräraha
käytetään maahanmuuttajien kieli- ja muuhun
koulutukseen opintoseteliavustuksin.
Toimeenpano vuodesta 2010 lähtien. (OPM, OPH)
Tiedot alkuvaiheen suomen tai ruotsinkielen
opetuksen alueellisesta tarjonnasta (sekä
omaehtoinen että työvoimapoliittinen) kootaan
yhteen ja sovitaan oppilaitosmuotojen väliset
mahdolliset erikoistumisvastuut. (OPM, OPH,
TEM, SM, ELY:t, kunnat)
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Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon
opetusta kehitetään osana yleissivistävän
perusopetuksen kokonaisuutta. Vastuu
koulutuksen järjestämisestä ja resurssit siirretään
työ- ja elinkeinoviranomaisilta opetushallinnolle ja
huomioidaan kokemukset Opetushallituksen
hallinnoiman maahanmuuttajien ammatilliseen
koulutukseen valmentavan koulutuksen
järjestämisestä. (OPM, TEM, SM, OPH). Siirretään
4 milj. € TEM:stä OPM:n
Omaehtoisena ja työvoimapoliittisena
koulutuksena järjestettävää YKI- keskiasteen
1,5 milj. € (OPM)
tutkintoon valmentavaa koulutusta lisätään ja siitä
tiedotetaan kohderyhmälle. YKI - tutkintojen käytön
ja sovellutusmahdollisuuksien laajentamiseksi
jatketaan suomenkielen keskiasteen tutkinnon
digitalisointia. (OPH, OPM, TEM)
Prioriteetti 3.
Selkeytetään eri oleskelulupaperusteilla Suomeen
muuttaneiden oikeudet työvoimapalveluihin ja
osallistumismahdollisuudet työvoimapoliittiseen
koulutukseen (TEM,SM, STM, KELA). Edellyttää
säädösmuutoksia. Määrärahatarpeet arvioidaan
myöhemmin valmistelun edetessä

YHTEENSÄ

10 000 000 €

Ammatillisen osaamisen kehittäminen
Prioriteetti 1.
Toimivaltaiset viranomaiset (STM, TEO, OPM,
TEM, SM) laativat yhteistyössä työelämän,
kouluttajien ja ammattijärjestöjen kanssa
terveydenhuollon ja sosiaalialan rekrytointia,
pätevöittämistä ja viranomaisten välistä yhteistyötä
koskevat suositukset, joiden pohjalta
käynnistetään ensiksi pilottihanke
terveydenhuollon alalla ja myöhemmin
sosiaalialalla. (Maahanmuuttajat huomioidaan
myös TEM:in alkamassa olevassa
hyvinvointialojen klusterin kehittämishankkeessa).
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Parannetaan maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden mahdollisuutta suorittaa sosiaali- ja
terveysalan ammatillista koulutusta lisäämällä
suomen/ruotsinkielen opetusta ammatillisessa
koulutuksessa. Kehitetään nykyisiä ammatillisen
peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen
tutkintojärjestelmiä ja koulutusjärjestelyjä
maahanmuuttajille sopiviksi. Lisäksi selvitetään
yhteistyössä kolmikantaisten tutkintotoimikuntien
kanssa myös uusien tutkintojen perustamistarpeet,
esimerkiksi sosiaalihuollon avustaviin tehtäviin
(OPM, OPH, STM, TEM).
Maahanmuuttajanuorten toisen asteen
koulutukseen pääsyä tehostetaan oppilaan - ja
ammatinvalinnanohjauksen erityistoimin sekä
kehitetään oppimisen tukitoimia.
Väliinputoajanuorille tarjotaan esim.
kymppiluokkia, valmentavaa koulutusta työpajoja
jne.(OPM, TEM, STM, SM, kunnat)
Prioriteetti 2.
Oppisopimustyyppistä koulutusta kehitetään
maahanmuuttajien tarpeisiin hyödyntämällä tuetun
oppisopimuskoulutuksen hankkeista saatuja
kokemuksia ja kohdentamalla tulevien vuosien
hankepäätösten yhteydessä määrärahoja
maahanmuuttajien koulutusta kehittäviin
hankkeisiin. (OPM, TEM)

5 milj. € (OPM)

0,8 milj. € (OPM)

Kehitetään edelleen näyttötutkintojärjestelmää
paremmin vastaamaan maahanmuuttajien
tarpeisiin; osaamiskartoituksen mallit, näyttöjen
toteuttajien ja arvioijien osaamisen kehittäminen,
selvitys kielitaitovaatimuksista
(suomen/ruotsin/vieraat kielet) eri
ammattitutkinnoissa. (OPH, OPM, TEM)
Prioriteetti 3
Selvitetään mahdollisuuksia laajentaa rinnastamiskäytäntöä siten, että muutkin työttömät maahanmuuttajat kuin kotouttamislain piirissä olevat voivat
osallistua omaehtoiseen koulutukseen työvoimapoliittisen koulutuksen eduin. (huom. SATAkomitea) (TEM, STM, OPM, SM )
YHTEENSÄ

6 800 000 €
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Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat
Prioriteetti 1.
Määritellään työ- ja elinkeinohallinnon,
opetushallinnon, korkeakoulujen ja
täydennyskoulutuskeskusten roolit ja vastuut
korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
täydennyskoulutuksessa. (TEM, OPM, STM,
VALVIRA, SM)
Korkeasti koulutettujen työvoimapoliittisen
täydennyskoulutuksen järjestämis- ja
hankintavastuu ja resurssit keskitetään joillekin
ELY - virastoille, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä
alueidensa korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.
(TEM, OPM,STM, VALVIRA, SM) - edellyttää 0,2
milj.€ (3 htv) lisäystä TEM:in toimialaan tai
henkilöresurssien sisäisiä järjestelyjä.

Toimeenpannaan maahanmuuttotaustaiselle
opetushenkilökunnalle tarkoitettu
täydennyskoulutusohjelma vuonna 2009 ja
saatujen kokemusten perusteella myös vuosina
2010-2011 (OPM, TEM).

1,5 milj.€ (OPM)

Prioriteetti 2.
Lisätään ja tehostetaan ulkomaisten opiskelijoiden 3,7 milj.€
suomen tai ruotsin kielen opiskelua sekä tutkintoon
johtavassa koulutuksessa että erityyppisissä
täydennys - ja pätevöittämiskoulutuksissa. (OPM)
Osana korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian
toimeenpanoa sekä ammattikorkeakoulujen
uudella rahoitus- ja ohjausjärjestelmällä lisätään
maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua
valmistavaan koulutukseen, suorittaa
ammattikorkeakoulututkintoja sekä täydentää
osaamistaan ja pätevyyttään aikuisille
tarkoitetussa amk - tutkintoon ja ylempään
amk -tutkintoon tarkoitetussa koulutuksessa.
(OPM)
YHTEENSÄ
KAIKKI YHTEENSÄ

5 200 000milj.€
27 000 000 milj. €
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edistämisessä
Sisäasiainministeriö asetti 19.5.2008 valmisteluryhmän laatimaan Ammatillisen
aikuiskoulutuksen johtoryhmälle opetusministeriön, sisäasianministeriön, sosiaali- ja
terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä konkreettiset suunnitelmat ja
ehdotukset niistä aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen kannalta keskeisistä
toimenpiteistä, joilla tuetaan maahanmuuttajien koulutukseen sijoittumista sekä
kehitetään koulutustarjontaa paremmin maahanmuuttajien palvelutarpeet vastaaviksi ja
erilliskysymykset huomioonottavaksi.
Valmisteluryhmän tehtävänä oli selvittää työvoimatarpeeseen vastaavan maahanmuuton
tukemista koulutuksen avulla, aikaisemmin muualla hankitun osaamisen tunnustamisen
tehostamista, maahanmuuttajille soveltuvien koulutusmallien ja oppisopimuskoulutuksen
lisäämistä, tehostettua kielenopetusta, korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien
tarkoituksenmukaista työhönsijoittumista parantavia toimenpiteitä sekä työnantajille
erityisesti pk-yrityksille suunnattavia koulutuspalveluja.
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