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Maahanmuuttajanuorten koulutuspolkujen moninaisuus

Haasteet:

Koulutuspolulla nivelvaiheita saattaa olla useita, koska osa 
nuorista etenee toiselle asteelle esimerkiksi erilaisten valmis-
tavien koulutusten kautta.

Ratkaisut:

l maahanmuuttajanuoren koulutuspolun kuvaaminen
l eri tahojen vastuiden määrittely sekä seuranta- ja enna-

kointijärjestelmien kehittäminen
l koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön ja tiedonsiir-

ron käytäntöjen kehittäminen
l uusien joustavien ja tarpeen mukaisten koulutuksien 

kehittäminen ja käynnistäminen

Koulutustarjonnan ja -kysynnän kohtaamattomuus

Haasteet:

l erityisesti alkeiskielikoulutuksessa on opiskelupaikkoja liian 
vähän

l nuorten, joilla ei ole perusopetuksen päättötodistusta tai 
joiden kielitaito ja/tai opiskeluvalmiudet eivät ole riittäviä 
jatko-opintoihin, syrjäytyminen perus- ja toisen asteen 
välisessä nivelvaiheessa

l nykykoulutusten toteuttamistavat eivät ole riittävän jousta-
via huomioimaan kohderyhmään kuuluvien hyvin erilaiset 
ja jopa vuosittain muuttuvat tarpeet

l koulutustarjonnan räätälöinti kulloistenkin tarpeiden 
mukaan on vaikeaa koulutus- ja rahoituskentän moninai-
suuden takia

Ratkaisut:

l maahanmuuttajakoulutusten yhteinen haku
l kielikoejärjestelyjen yhtenäistäminen ja kielikokeen kehittä-

minen yhä enemmän ohjauksen työkaluksi
l lähtökohtaisesti nelivuotinen tutkinto (Salon PLP-malli)
l perusopetuksen VALMO-koulutuksen jatkona toimiva 

POJO-ryhmä
l eri toimijoiden yhteistyön lisääminen ja erilaisten rahoitus-

mahdollisuuksien yhteiskäyttö
l valmistavien koulutusten ryhmien ja opetuksen suuntaa-

minen selkeästi eri ammattialoille
l avoin suomen kielen opetus

Oppimisen, opetuksen ja ohjauksen kehittäminen

Haasteet:

l maahanmuuttajanuorten oppimisen tukeminen ja tarvitta-
vien ohjausmallien kehittäminen

l riittävän suomi toisena kielenä -opetuksen tarjoaminen 
l opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurisuusosaaminen 
l nivelvaiheyhteistyö ja tiedonsiirto eri koulutus- ja ohjausor-

ganisaatioiden välillä sekä seurantajärjestelmät
l ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevien maahanmuuttaja-

nuorten ohjauksen vastuutahon määrittäminen
l kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen

Ratkaisut:

l uusien oppimista tukevien mallien käyttöönotto (esim. 
itsearviointi, kielen oppiminen käytännön tilanteissa, 
portfolio-työskentely, suomen kielen lähtötasokartoitukset 
ja niiden systemaattinen hyödyntäminen)

l opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutukset sekä erilaisten 
ohjausmateriaalien tuottaminen (esim. opas opettajille ja 
ohjaajille)

l oppilaitoksen monikulttuurisuus-teemapäivät
l nivelvaihe- ja tiedonsiirtoyhteistyö eri koulutusorganisaati-

oiden kesken sekä seurantajärjestelmien kehittäminen
l ohjausprosessien ja hyvien käytäntöjen kuvaukset
l uudet koulutus- ja tukimateriaalit sekä tiedonsiirtolomak-

keisto
l uudet ohjaus- ja tukitoimet oppilaitoksessa (esim. nuorten 

elämänhallintaa tukevat ryhmät)
l vanhempien koulutustietoisuuden lisääminen ja vanhem-

muuden tukeminen yhteistyössä maahanmuuttajajärjes-
töjen kanssa (esim. omankieliset vanhempainillat)

l opetuksen ja ohjauksen riittävä resursointi, mikä mahdol-
listaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeiden 
tehokkaamman huomioimisen

l S2-opetuksen ja samanaikaisopetuksen kehittäminen
l maahanmuuttajanuorten ohjauksesta vastaavien tahojen 

yhteistyöverkoston laajentaminen ja vakiinnuttaminen 
sekä päällekkäisyyksien purkaminen

l Turun alueen maahanmuuttajanuorten koulutuksien yhtei-
sen opiskelijavalinnan kehittäminen ja vakinaistaminen
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