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SAATESANAT     
     
Tämän selvityksen tavoitteena oli kartoittaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden am-
matillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syitä ja taustatekijöitä. Selvityksellä pyrittiin 
myös saamaan tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi kehitettäessä maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen tukimuotoja. 

Ammatillinen peruskoulutus on tärkeä väylä työelämään siirtymisen ja elinikäisen oppimi-
sen edellytysten antamisen kannalta. Se antaa työelämässä edellytettävän ammattitaidon 
sekä valmiudet työelämään siirtymiselle ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Ammatillinen 
peruskoulutus on yksi myös maahanmuuttajille soveltuva koulutusväylä. Ammatillisella 
peruskoulutuksella on merkitystä myös maahanmuuttajien integroitumisessa suomalai-
seen yhteiskuntaan. 

Maahanmuuttajaväestön koulutustason nostaminen kantaväestön tasolle on haaste, johon 
ammatillinen peruskoulutus osaltaan vastaa. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että 
maahanmuuttajat ovat heterogeeninen ryhmä ja opiskelijoiden lähtökohdissa on suurta 
vaihtelua.  Opetuskielen taito on tärkeä edellytys ja se on opiskeluvalmiuksien lisäksi olen-
nainen tekijä sekä koulutukseen pääsyssä että opinnoissa menestymisessä. 

Monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa eri hallinnonalojen on tehtävä enemmän yhteis-
työtä. Selvityksen havainnot osoittavat, että ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskele-
villa maahanmuuttajilla on erilaisia ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan eri tahojen 
välistä yhteistyötä. Näitä tahoja ovat muun muassa kotoutumisesta vastaavat viranomai-
set, perusopetus, maahanmuuttajien perheet, opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten 
kulttuurista ja ilmapiiristä vastaavat eli kaikki oppilaitoksessa työskentelevät, myös kaikki 
opiskelijat mukaan lukien. 

Vaikka vastaajajoukko oli varsin pieni, selvitys tuotti kuitenkin arvokasta tietoa maahan-
muuttajien koulutuksen keskeyttämisen syistä ja paljon hyviä esimerkkejä ja tietoa siitä, 
miten keskeyttämisiä on voitu vähentää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koh-
dalla. Tulokset ovat myös hyvä avaus jatkokeskustelulle ja antavat suuntaa jatkotutkimuk-
selle, jota tarvitaan. 
 

Mika Tammilehto
Johtaja, ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö
Opetusministeriö
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TIIVISTELMÄ

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeyttämisselvitys 31.12.2009

Turun ammatti-instituutin kehitysyksikkö selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen perus-
koulutuksen keskeyttämisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kartoitettiin niitä 
hyviä käytäntöjä ja toimenpide-ehdotuksia, joilla maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisiä voitaisiin ehkäistä. Selvitystyön ruotsinkielisestä osuudesta vastasi Svenska 
Yrkesinstitutet (1.1.2009 alkaen Yrkesakademin i Österbotten). Toimeksianto liittyi ope-
tusministeriön ja Opetushallituksen väliseen tulossopimukseen vuosille 2008 - 2009. 

Tietoa kerättiin sekä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille ja opintonsa lukuvuonna 
2008 - 2009 keskeyttäneille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatuilla kyse-
lyillä että syventävillä teemahaastatteluilla, joihin osallistui oppilaitosten johdon, opetus- ja 
ohjaushenkilöstön sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden edustajia.  

Valtaosalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ei ole yksityiskohtaista tilastoitua tietoa 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisten määristä, syistä ja 
taustatekijöistä, joiden perusteella voitaisiin tehdä yleistyksiä. Suurimman osan maahan-
muuttajataustaisista opiskelijoista katsottiin olevan opiskelijoita, joiden keskeyttämisten 
syiden ei nähty eroavan kantaväestön opiskelijoiden keskeyttämisten syistä. Keskeyttämis-
ten uskottiin olevan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohdalla usein negatiivisia 
näiden opiskelijoiden jäädessä kantaväestön opiskelijoita useammin keskeyttämisen jälkeen 
vaille opiskelu- tai työpaikkaa.

Mitä lyhyemmän aikaa opiskelija oli asunut ja käynyt koulua Suomessa, sitä enemmän 
maahanmuuttajataustan katsottiin vaikuttavan opinnoissa etenemiseen ja keskeyttämisten 
syihin. Näiden opiskelijoiden keskeyttämisen keskeisiä syitä olivat opetuskielen vaikeudet, 
puutteelliset opiskeluvalmiudet, taloudelliset vaikeudet ja vaikea perhe- ja elämäntilanne. 
Riskin keskeyttää katsottiin olevan erityisen suuri niillä ensimmäisen polven maahanmuut-
tajaopiskelijoilla, jotka ovat asuneet ja käyneet koulua Suomessa vain muutaman vuoden, 
jotka ovat tulleet Euroopan ulkopuolisista maista ja joilla on vähäinen koulutausta omasta 
kotimaastaan. Keskeyttämiset liittyvät keskeneräiseen kotoutumisprosessiin.

Selvitystyön tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrällä on 
yhteys keskeyttämisten määrään, joissa on suuria valtakunnallisia eroja. Osaa ammatillisis-
ta oppilaitoksista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisproblematiikka 
ei vielä kosketa. Tulevaisuudessa tilanteen uskotaan muuttuvan.

Keskeisessä roolissa keskeyttämisten ehkäisyssä oli erityisesti maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden mielestä opettaja, joka käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja jolla on 
sekä pedagogista osaamista että kokemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
opettamisesta. Selvitystyöhön osallistuneiden tahojen mielestä keskeyttämisiä ehkäistään 
suuntaamalla resursseja joustaviin ja opiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiviin ohjaus- ja 
tukitoimiin sekä niihin hyviin käytäntöihin, jotka vahvistavat opiskelijan kielellisiä ja muita 
opiskeluvalmiuksia sekä ennen ammatillisten perusopintojen alkua että niiden aikana. 
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SAMMANDRAG

Utredning om orsakerna bakom avbrytande av grundläggande 
yrkesutbildning bland invandrare 31.12.2009

Utvecklingsenheten vid Åbo yrkesinstitut har på uppdrag av Utbildningsstyrelsen utrett 
varför studerande med invandrarbakgrund avbryter den grundläggande läroplansbaserade 
yrkesutbildningen och vilka faktorer som inverkar på detta.  Dessutom kartlades olika ef-
fektiva förfaringssätt och åtgärdsförslag som kan förebygga detta. För den svenska andelen 
av utredningsarbetet svarade Svenska Yrkesinstitutet (fr.o.m. 1.1.2009 Yrkesakademin i 
Österbotten). Uppdraget hänförde sig till resultatavtalet mellan Undervisningsministeriet 
och Utbildningsstyrelsen åren 2008–2009. 

Information insamlades med hjälp av dels enkäter till anordnare av grundläggande yrkes-
utbildning och studerande med invandrarbakgrund som avbrutit sina studier under läs-
året 2008–2009, dels fördjupande temaintervjuer med representanter för läroanstalternas 
ledning, undervisnings- och handledningspersonalen samt studerande med invandrarbak-
grund.  

Majoriteten av yrkesutbildningsanordnarna saknar detaljerad statistik om hur många stu-
derande med invandrarbakgrund som avbryter sina studier och varför detta sker, vilket 
innebär att inga generaliseringar kan göras. Största delen av de studerande med invandrar-
bakgrund som avbrutit sina studier konstaterades vara studerande, vilkas orsaker till stu-
dieavbrott inte ansågs avvika från orsakerna hos studerandena bland urbefolkningen. Fallen 
av avbrutna studier ansågs bland studerande med invandrarbakgrund ofta vara negativa, 
eftersom dessa studerande oftare än studerande bland urbefolkningen blir utan studie- el-
ler arbetsplats efter att de avbrutit studierna.

Ju kortare tid den studerande hade bott och gått i skola i Finland, desto mer konstaterades 
invandrarbakgrunden påverka studiernas framskridande och orsakerna bakom studieav-
brottet. Centrala orsaker bland dessa studerande var svårigheter med undervisningsspråket, 
bristfälliga studiefärdigheter, ekonomiska svårigheter och en svår familje- och livssituation. 
Risken för att avbryta studierna konstaterades vara särskilt stor bland sådana första gene-
rationens invandrarstuderande från utomeuropeiska länder som har bott och gått i skola i 
Finland endast några år och som har ringa utbildningsbakgrund från hemlandet. Att stu-
dierna avbryts förknippas med en bristfällig integreringsprocess.

Utredningsarbetet gav vid handen att det finns ett samband mellan antalet studerande med 
invandrarbakgrund och antalet avbrutna studier, även om detta präglas av stora skillnader 
på nationell nivå. Problematiken med avbrutna studier bland studerande med invandrar-
bakgrund gäller ännu inte alla yrkesläroanstalter. Situationen kommer dock sannolikt att 
förändras.

En väsentlig faktor för att förhindra att studierna avbryts är särskilt enligt invandrarstude-
randena att läraren använder mångsidiga undervisningsmetoder och har både pedagogisk 
kunskap och erfarenhet av att undervisa studerande med invandrarbakgrund.
Enligt de instanser som deltog i utredningsarbetet ska studieavbrott förebyggas genom 
att resurser riktas till flexibla handlednings- och stödåtgärder som beaktar de studerandes 
individuella behov samt effektiva förfaringssätt som främjar studerandenas språkliga och 
andra studiefärdigheter både innan de yrkesinriktade grundstudierna inleds och under 
studiernas gång.
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SUMMARY

The Development Unit at the Turku Vocational Institute was commissioned by the Finnish 
National Board of Education to carry out a survey concerning the reasons and underlying 
factors behind the drop-out rates of immigrant students from study programmes based 
on the core curriculum for basic vocational education. Additionally, the Unit mapped out 
effective practices and proposals for actions aimed at preventing the drop-out tendency 
among students with an immigrant background. The portion of the survey concerning 
education provided in Swedish was carried out by Svenska Yrkesinstitutet (renamed Yrke-
sakademin i Österbotten as of 1 January 2009). The commission is part of the 2008-2009 
performance agreement between the Ministry of Education and the Finnish National Bo-
ard of Education. 

Data was collected by means of questionnaires aimed at providers of basic vocational edu-
cation and immigrant students who had dropped out of their vocational studies during the 
2008-2009 school year, and by means of more detailed theme interviews, which involved 
the management, teachers and guidance personnel from certain schools, and representati-
ves of the immigrant students.   

It was difficult to establish any generalities or trends in this area, since the majority of the 
vocational training providers do not have detailed statistical data regarding the numbers, 
reasons and background factors related to the drop-out rate of immigrant students. The ma-
jority of the immigrant drop-outs appeared to have the same or similar reasons for dropping 
out as their peers from the majority population. The drop-out rate for immigrant students 
is often viewed as reflecting negative cases, since these students find themselves without a 
job or place of study more often than the majority population students.   

The shorter the period of time the student has lived and gone to school in Finland, the mo-
re the immigrant background seems to have impacted on the progression of the student’s 
studies and their reasons for dropping out. The central reasons included difficulties with 
the language of instruction, insufficient readiness for studies, economic difficulties, and 
difficult family and life situations. The risk of dropping out was considered to be especial-
ly high among first-generation immigrant students, who have lived and gone to school in 
Finland for only a few years, those who have come from countries outside of Europe, and 
those who had little educational training in their own home country. The drop-out rate is 
associated with the students’ incomplete integration process.

On the basis of the survey results, the number of immigrant students is in direct relati-
on to the number of drop-outs, and these figures vary greatly from area to area across the 
country. A number of the vocational schools remain, as yet, quite unaffected by the drop-
out issue concerning immigrant students. In the future, the belief is that this situation will 
change. 

Immigrant students, in particular, stated that teachers play a central role in preventing stu-
dents from dropping out, especially teachers who employ a wide variety of teaching met-
hods, and who have both pedagogical expertise and experience in teaching students with 
immigrant backgrounds. In the opinions of those who participated in the survey work, the 
discontinuation of studies can be prevented through the allocation of resources into flexible 
guidance and support activities and effective practices that better serve the individual needs 
of each student by reinforcing the student’s linguistic skills and other study competencies, 
both prior to the start of the vocational studies and throughout the study process.
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I SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS

1.  Toimeksianto ja tavoitteet

Turun ammatti-instituutti selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta 1.8.2008 - 31.12.2009 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen 
syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Selvitystyö liittyi opetusministeriön ja Opetushallituksen 
väliseen tulossopimukseen vuosille 2008 - 2009 (Opetusministeriön ja Opetushallituksen 
välinen tulossopimus 2007 - 2009, 6). Asiantuntijana ja konsultointitukena selvitystyön 
eri vaiheissa toimi Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija. 
Selvitystyön ruotsinkielisestä osuudesta vastasi Svenska Yrkesinstitutet (1.1.2009 alkaen Yr-
kesakademin i Österbotten). Tiivistelmä ruotsinkielisten koulutuksen järjestäjien tuloksista 
on selvitystyön liitteenä (liite 1).

Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen keskeisiä syitä 
taustatekijöineen sekä esittää toimenpide-ehdotukset, jotka toteuttamalla maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä olisi mahdollista 
vähentää. Selvitystyön avulla saatavaa ajankohtaista tietoa tullaan käyttämään poliittisen 
päätöksenteon tukena kehitettäessä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen 
peruskoulutuksen tukimuotoihin liittyviä uudistuksia. Koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelmassa vuosille 2007 – 2012 ammatilliselle koulutukselle asetettiin tavoite 
turvata maahanmuuttajille riittävä ammatillinen peruskoulutus ja opiskelun tukimuodot 
(Koulutus ja tutkimus vuosina 2007 – 2012, 36). Selvitystyön myötä saadaan tietoa, joka 
omalta osaltaan edesauttaa tavoitteen toteutumista käytännössä.

Selvitystyön tueksi nimitettiin Turun ammatti-instituutin johtavan rehtorin Seija Mattilan 
päätöksellä 15.8.2008 ohjausryhmä, johon myös opetusministeriö ja Opetushallitus ni-
mesivät edustajansa. Ohjausryhmän tehtävänä oli neuvoa, kommentoida, ohjata ja toimia 
asiantuntijana selvitystyön eri vaiheissa. Ohjausryhmään kuuluivat ylitarkastaja Tarja Kos-
kimäki opetusministeriöstä, opetusneuvos Leena Nissilä, opetusneuvos Sanna Penttinen 
ja erityisasiantuntija Marget Kantosalo Opetushallituksesta, utvecklingschef Anders 
Norrback Svenska Yrkesinstitutetista (virkavapaalla 1.8.2009 alkaen), erikoistutkija Sakari 
Ahola Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSEsta sekä kehitysjoh-
taja Pia Lagercrantz, projektipäällikkö Matti Mäkelä ja tutkija Jaana Kilpinen Turun 
ammatti-instituutista. Ohjausryhmän työskentelyyn osallistuivat myös tutkimusassistent-
ti Teppo Koponen Turun ammatti-instituutista sekä selvitystyön ruotsinkielisen osuuden 
osalta verksamhetsplanerare Brita Brännbacka-Brunell Korsnäs Kurscenteristä.

1.1. Aikaisemmat tutkimukset ja keskeiset käsitteet

Ammatillisten opetussuunnitelmaperusteisten perusopintojen keskeyttämistä ei ole aiem-
min tarkasteltu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden näkökulmasta valtakunnallisesti 
omana erillisenä tutkimuskohteenaan. Selvitystyön taustalla oli ammatillisten perusopin-
tojen keskeyttämisiä koskevien tilastojen tieto maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
korkeasta keskeyttämisprosentista. Lukuvuonna 2005 - 2006 muiden kuin suomen- tai 
ruotsinkielisten ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli 14 
% (533 opiskelijaa) ja seuraavana lukuvuonna 14, 6 % (683 opiskelijaa). Kaikkien opiske-
lijoiden keskeyttämisprosentit olivat sen sijaan 10, 5 % lukuvuonna 2005 - 2006 ja 10, 3 
% lukuvuonna 2006 - 2007. Ulkomaalaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentit olivat 
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15, 1 % (396) lukuvuonna 2005 - 2006 ja 15, 2 % (489 opiskelijaa) lukuvuonna 2006 - 
2007. (Tilastokeskus – Opetushallitus 2008 ja 2009.)

Sen sijaan ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita 
koskevia ja sivuavia tutkimuksia ja selvityksiä on 2000-luvulla tehty useita, erityisesti Ope-
tushallituksen toimeksiannosta. Keskeyttämisselvitys täydentää näitä tutkimuksia, joista 
yksi on Karoliina Kuisman (2001) maahanmuuttajien ammatillisten opintojen järjestelyjä 
ja toimintatapoja esittelevä Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa -selvitys. 
Toinen keskeinen julkaisu, jossa tarkastellaan kattavasti monesta eri näkökulmasta ammatil-
listen oppilaitosten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tilannetta, on Ulla Aunolan 
(2004) toimittama Maahanmuuttajat ammattia oppimassa -julkaisu. 

Selvitystyön avulla saatava tieto maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisten 
opintojen keskeyttämiseen liittyvistä tekijöistä täydentää myös Jorma Kuuselan (2008) toi-
mittamaa Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellaan 
laajaan usealta vuodelta kerättyyn tilastoaineistoon perustuen maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden perusopetuksen oppimistuloksia, koulutusvalintoja ja työelämään sijoittumista 
sekä sitä, toteutuvatko maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tasa-arvoiset koulutusmah-
dollisuudet 2000-luvun Suomessa.

Lisäksi keskeyttämisselvityksen tulokset liittyvät mitä suurimmassa määrin maahanmuut-
tajien ammatillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen kehittämiseen, josta tietoa 
saadaan Opetushallituksen julkaisemista raporteista. Viimeisin maahanmuuttajien amma-
tillisen peruskoulutuksen valmistavan koulutuksen tilannekatsaus on vuosilta 2005 - 2006 

(Aunola ja Korpela 2006). Uusin valmistavan koulutuksen tilannekatsaus lukuvuodesta 
2008 - 2009 valmistuu vuoden 2009 aikana. 

Maahanmuuttajien ammatillisen perusopetuksen keskeyttämisselvitys tuo lisänäkökulman 
viime vuosien koulutuspoliittiseen keskusteluun ammatillisen koulutuksen kehittämises-
tä ja koulutuksen keskeyttämisten vähentämisestä. 2000-luvulla ammatillisten opintojen 
keskeyttämisestä käyty keskustelu liittyi erityisesti Euroopan sosiaalirahaston rahoittamiin 
Tavoite 3-ohjelman1 toimenpidekokonaisuuden ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja 
koulutuksen keskeyttämisen vähentäminen puitteissa toteutettuihin projekteihin ja niiden 
tuloksiin vuosina 2000 - 2006. Näistä ESR-hankkeista erityisesti maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen tähtääviä 
projekteja ovat olleet mm. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian 
AMMA-projekti, joka toteutettiin käytännössä Vantaan ammatillisessa koulutuskeskukses-
sa ja Avoimessa oppimiskeskuksessa, sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 
MOKO eli Monikulttuurinen Omnia -projekti (Amma -projekti 2005, Moko -projekti 
2008).

ESR-rahoituksella toteutettujen ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeiden tuloksia 
ja hankkeiden aikana luotujen käytäntöjen leviämistä ja vakiintumista osaksi oppilaitosten 
toimintatapoja ovat arvioineet mm. Arja Haapakorpi (2006) ja Anna Launonen (2005) 
sekä erityisesti koulutuksen keskeyttämisen osalta Elisa Rantanen (2007) ja Jukka Vehviläi-
nen (2007 ja 2008). Tämän lisäksi hankkeiden toimintatapoja ja niiden käyttöönottoa on 

1 Tavoite 3 -ohjelma on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämisohjelma, jolla etsitään, kokeillaan 
ja tuotetaan uusia näkökulmia ja ratkaisuja ja levitetään hyviä käytäntöjä suomalaiseen työvoima-, 
elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan. Vuosina 2000 - 2006 Tavoite 3 -ohjelman toiminnalla painotettiin 
mm. työelämälähtöisten koulutusmallien kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. (www.esr.fi)
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arvioitu erikseen innovatiivisten työpajaprojektien ja nivelvaiheyhteistyön osalta (ks. esim. 
Vehviläinen 2003, Päivänsalo 2002 sekä Pirttiniemi ja Päivänsalo 2001). Tämä tuo oman 
näkökulmansa ammatillisten opintojen keskeyttämisiä koskevaan keskusteluun. 

Viime vuosina on valmistunut myös lukuisia tutkimuksia ja julkaisuja siitä, miten maahan-
muuttajataustaisten lasten ja nuorten määrän lisääntyminen näkyy kouluissa ja opettajan 
työssä. Lähes kaikki nämä tutkimukset, kuten Pirkko Pitkäsen (1998), Kaija Matinheikki-
Kokon (1999) ja Mirja-Tytti Talibin (2002, 2004 ja 2005) tutkimukset ja julkaisut, käsit-
televät oppilaitoksen kulttuurista moninaisuutta perusopetuksen opettajien ja oppilaitosten 
näkökulmasta, mutta ne ovat sovellettavissa ammatillisten oppilaitosten ja opettajien yhä 
monikulttuurisemman arjen kuvaamiseen. Selvitystyön tulokset liittyvät osaltaan laajem-
paan keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristumisesta ja maahanmuut-
tajien asemasta yhteiskunnassamme, josta ovat 2000-luvulla kirjoittaneet mm. Karmela 
Liebkind (2000), Annika Forsander (2002), Anne Alitolppa-Niitamo, Ismo Söderling ja 
Stina Fågel (2005) sekä Pirkko Pitkänen (2006). 

Selvitystyössä käytetyt keskeiset käsitteet
Selvitystyön yhteydessä maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan äidinkie-
lenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia opiskelijoita, jotka suorittavat 
opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa ammatillisessa oppilaitoksessa. 
Selvitystyön ulkopuolelle rajattiin ne maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, jotka opiske-
levat maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavassa koulutuksessa 
tai näyttötutkintona suoritettavassa ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulu-
tuksessa. Selvitystyön yhteydessä käytetyillä käsitteillä ammatillinen perustutkinto tai am-
matillinen tutkinto viitataan nimenomaan opetussuunnitelmaperusteiseen ammatilliseen 
perustutkintoon. Käsitteellä koulutuksen järjestäjä viitataan selvitystyön yhteydessä niihin 
tahoihin, joilla on opetusministeriön myöntämä lupa järjestää ammatilliseen perustutkin-
toon johtavaa/valmistavaa koulutusta.

Selvityksessä opintojen keskeyttämisellä tarkoitetaan ammatillisten opetussuunnitelmape-
rusteisten opintojen jättämistä kesken joko tilapäisesti tai kokonaan. Keskeyttämisten 
yhteydessä puhutaan nk. positiivisista ja negatiivisista keskeyttämisistä. Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusmittareissa myönteisellä keskeyttämisellä tarkoite-
taan tilannetta, jossa opiskelija jatkaa opintojaan muualla, työllistyy tai menee armeijaan 
tai siviilipalvelukseen. Jos opintonsa keskeyttänyt opiskelija jää kokonaan koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolelle, puhutaan nk. negatiivisesta keskeyttämisestä. Tietoa sekä positii-
visista että negatiivisista ammatillisten perusopintojen keskeyttämisistä kerätään mm. Ti-
lastokeskuksen ylläpitämiä valtakunnallisia koulutustilastoja varten.2

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena 
on antaa opiskelijalle riittävät kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatillisiin opin-
toihin siirtymistä varten. Koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviik-
koa ja se perustuu Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman valtakunnallisiin 
perusteisiin. (www.oph.fi) Tässä selvityksessä käytetty käsite valmistava koulutus viittaa 
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen, jonka 
järjestäminen edellyttää opetusministeriön lupaa.

2  Tilastokeskuksen Oppilaitostilastot-julkaisussa julkaistaan vuosittain tietoa ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneistä opiskelijoista (www.stat.fi). 
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Suomi tai ruotsi toisena kielenä -tavoitteiden mukaisesta opetuksesta, jota opetetaan maa-
hanmuuttajataustaiselle opiskelijalle, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitojensa ei 
arvioida olevan äidinkielen tasoista kaikilla kielitaidon osa-alueilla, käytetään selvityksessä 
myös lyhennettä S2- tai SV2-opetus.

1.2. Toteutus

Selvitystyö aloitettiin perehtymällä aiemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, selvityksiin, 
raportteihin ja tilastoihin. Selvitystyön toteutussuunnitelman mukaisesti laadittiin erilliset 
kyselyt sekä ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille (liite 2) että ammatilliset perusopin-
tonsa lukuvuonna 2008 - 2009 keskeyttäneille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille 
(liite 3). Kyselyiden tavoitteena oli kerätä tietoa sekä koulutuksen järjestäjien edustajilta 
että opintonsa keskeyttäneiltä opiskelijoilta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden am-
matillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syistä taustatekijöineen. Molemmat kyselyt 
toteutettiin nettikyselynä Webropol-ohjelmaa käyttäen.

Opetushallituksen toimeksiannon mukaisesti molempien kyselyiden kohderyhmänä oli-
vat ne opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät, joiden 
ylläpitämissä oppilaitoksissa oli yli kymmenen ammatillista perustutkintoa opiskelevaa 
maahanmuuttajataustaista opiskelijaa. Tämän ryhmän ulkopuolelle jääneet ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjät saivat halutessaan vastata kyselyihin. 

Kyselylomakkeet laadittiin moniammatillisen työryhmän (opinto-ohjaaja, uraohjaaja, selvi-
tystyön projektipäällikkö ja tutkija) yhteistyönä ja ohjausryhmän jäsenten asiantuntemusta 
hyödyntäen. Molemmissa kyselyissä oli samoihin teemoihin (taustatiedot, opintojen ohja-
us ja tuki, koulutuksen keskeyttäminen) liittyviä kysymyksiä vastaajan näkökulma huomi-
oon ottaen. Koulutuksen järjestäjille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin lisäksi opetus- ja 
ohjaushenkilöstön mahdollisuuksista kehittää monikulttuurisuusosaamistaan. Molempia 
kyselylomakkeita testattiin ennen niiden lähettämistä. Koulutuksen järjestäjien kyselyyn 
vastaamista testasi yhteistyöoppilaitoksen maahanmuuttajakoulutuksen vastuuhenkilö ja 
maahanmuuttajataustaisten tutkinnon suorittajien opettaja. Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden kyselyyn vastaamista testasi puolestaan muutama Turun ammatti-instituutin 
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opettaja ja 
opinto-ohjaaja sekä maahanmuuttajataustainen opiskelija.

Opiskelijoille suunnatun kyselyn laatimisessa pyrittiin käyttämään mahdollisuuksien mu-
kaan selkokieltä3, jotta kyselyyn olisi mahdollista vastata itsenäisesti. Lähtökohtana oli, että 
oppilaitoksissa opintojaan keskeyttämässä olevaa opiskelijaa ohjaava henkilö (esimerkiksi 
opinto-ohjaaja, uraohjaaja, kuraattori tai opettaja) kertoisi opiskelijalle kyselyn tehtäväs-
tä, tavoitteista ja luottamuksellisuudesta sekä, opiskelijan niin halutessa, auttaisi kyselyn 
täyttämisessä.

Ennakkotietona selvitystyöstä ja molemmista kyselyistä lähetettiin kaikille ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjille sekä kirjeitse että sähköpostilla Opetushallituksen saatekir-
je (liite 4) ja Turun ammatti-instituutin tiedote (liite 5). Molemmat kyselyt, saatekirje ja 
tiedote käännettiin ruotsin kielelle. Käännöstyöstä, ruotsinkielisten kyselyiden ja saatekir-
jeiden lähettämisestä sekä yhteydenpidosta ruotsinkielisiin koulutuksen järjestäjiin vastasi 
Svenska Yrkesinstitutet (1.1.2009 alkaen Yrkesakademin i Österbotten).

3   Selkokieli on ymmärrettävämmäksi mukautettua yleiskieltä niitä henkilöitä varten, joilla on 
vaikeuksia lukemisessa ja/tai ymmärtämisessä (www.kotus.fi).
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Koulutuksen järjestäjien kyselyt toteutettiin 23.9. - 30.10.2008 (suomenkielinen kysely) 
ja 2. - 30.10.2008 (ruotsinkielinen kysely). Opintonsa lukuvuonna 2008 - 2009 keskeyt-
täneiltä maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta kerättiin tietoa koko lukuvuoden ajan 
aina 31.5.2009 asti. Kyselyistä muistutettiin sekä koulutuksen järjestäjiä että kuraattoreita 
ja opinto-ohjaajia useaan otteeseen. Tämän lisäksi kyselyistä tiedotettiin Opetushallituk-
sen www-sivuilla.

Koulutuksen järjestäjän kyselyn vastaukset vietiin analysoinnin helpottamiseksi Webro-
pol- ohjelmasta SPSS -tilasto-ohjelmaan (Statistical Package for Social Sciences). Vastaus-
ten ristiintaulukoinnissa muuttujana käytettiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
lukumäärää ja koulutuksen järjestäjätyyppiä. Vastausten ristiintaulukointia hyödynnettiin 
mm. valittaessa koulutuksen järjestäjiä syventäviin teemahaastatteluihin.

Keväällä 2009 koulutuksen järjestäjille suunnatun kyselyn vastauksia täydennettiin haas-
tattelemalla puhelimitse ja paikan päällä sekä suomen- että ruotsinkielisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa keskeisiä toimijoita (johdon edustajat, opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat 
ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat) (liite 6). Syventävät teemahaastattelut toteutettiin 
helmi-kesäkuussa 2009. Toimenpide-ehdotuksia keskeyttämisten ehkäisemiseksi vastuuta-
hoineen pohdittiin vielä asiantuntijatyöryhmän workshop-seminaarissa syksyllä 2009.

 1.2.1. Koulutuksen järjestäjän kysely

Kysely maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syistä tausta-
tekijöineen lähetettiin 169 ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjälle, jotka järjestivät 
1.8.2008 ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta4 (liite 7). Yhteensä 143 kou-
lutuksen järjestäjien edustajaa vastasi joko kyselyyn tai ilmoitti, etteivät he edusta kyselyn 
kohderyhmää (ks. edellä s.12). Kohderyhmään kuuluvia ammatilliseen perustutkintoon 
johtavan koulutuksen järjestäjiä, joiden edustajat vastasivat kyselyyn, oli yhteensä 69 (65 
suomenkielistä ja neljä ruotsinkielistä). Yksi koulutuksen järjestäjä vastasi kyselyyn erikseen 
sekä suomen- että ruotsinkielisen koulutuksen osalta ja yksi koulutuksen järjestäjä erikseen 
kahden eri yksikön osalta. Kaksi vastausta jouduttiin poistamaan aineistosta ennen vasta-
usten analysointia siitä syystä, että ko. koulutuksen järjestäjän edustaja oli vastauksessaan 
tuonut esille, ettei sen ylläpitämässä oppilaitoksessa opiskele yhtään maahanmuuttajataus-
taista opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjien kyselyyn vastanneet tahot edustivat 67 amma-
tillisen peruskoulutuksen järjestäjää. 

Koulutuksen järjestäjien edustajista 76 ilmoitti jättävänsä vastaamatta kyselyyn, koska ko. 
koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä oppilaitoksessa ei opiskele maahanmuuttajataustai-
sia opiskelijoita tai heidän lukumääränsä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatilliseen 
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa on alle kymmenen opiskelijaa. Kyselyyn jätti 
vastaamatta myös 26 sellaista koulutuksen järjestäjää, joiden vastaamattomuuden syy ei 
ole tiedossa. Kaikista ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätahoista 40 % osallistui sel-
vitystyöhön vastaamalla kyselyyn.

4  Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjäkentässä 1.1.2009 tapahtuneet muutokset on mainittu 
liitteenä olevassa ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien listassa 1.8.2008.
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Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät 1.8.2008 169

Kyselyyn vastanneet suomenkieliset koulutuksen järjestäjät 63

Kyselyyn vastanneet ruotsinkieliset koulutuksen järjestäjät 4

Kyselyyn vastaamatta jättäneet koulutuksen järjestäjät, 
jotka ilmoittivat, etteivät edusta kohderyhmää 
(maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita alle kymmenen tai ei 
ollenkaan)

76

Kyselyyn vastaamatta jättäneet koulutuksen järjestäjät, joiden 
vastaamattomuuden syy ei ole tiedossa 26

Taulukko 1. Koulutuksen järjestäjän kyselyyn vastanneet ja vastaamatta jättäneet ammatilliseen 
perustutkintoon johtavan koulutuksen järjestäjät (N = 169)

Kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät kattavat melko hyvin ammatillisen peruskou-
lutuksen järjestäjäkentän. Vastanneiden enemmistö edusti joko kuntayhtymää tai yksityistä 
ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Suhteessa kaikkiin ammatillisen peruskoulutuksen 
eri järjestäjätahoihin valtio5 ja kuntayhtymä koulutuksen järjestäjinä olivat parhaiten edus-
tettuina kyselyn vastauksissa. 

Koulutuksen 
järjestäjätyyppi

n %

Kunta 10 15 

Kuntayhtymä 34 49 

Yksityinen 21 30 

Valtio 4 6 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien jakautuminen eri järjestäjätyyppeihin  
(N = 69)

Kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät edustivat tasaisesti eri puolilla Suomea sijait-
sevia ammatillisen koulutuksen järjestäjätahoja. Enemmistö (75 %) kyselyyn vastanneista 
koulutuksen järjestäjistä sijaitsi Etelä-Suomen tai Länsi-Suomen läänissä, joissa enemmistö 
Suomen maahanmuuttajataustaisesta väestöstä asuu. 

5  Valtio on yksi koulutuksen järjestäjä, jonka yhteensä kuuden eri toimipisteen edustajista neljä vastasi 
kyselyyn. 
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Koulutuksen järjestäjän 
sijainti

n %

Etelä-Suomen lääni 28 40

Länsi-Suomen lääni 24 35

Itä-Suomen lääni 7 10 

Oulun lääni 6 9 

Lapin lääni 4 6 

Taulukko 3. Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien sijainti (N = 69)

Enemmistö (85 %) kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä edusti monialaista am-
matillisen peruskoulutuksen järjestäjätahoa. Koulutusalat, joilla vastanneilla koulutuk-
sen järjestäjillä oli opetussuunnitelmaperusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavaa 
koulutusta, edustivat myös melko kattavasti kaikkia ammatillisen peruskoulutuksen aloja. 
Poikkeuksen muodostivat humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurialan ammatillisiin 
perustutkintoihin johtavaa koulutusta järjestävät tahot, joiden edustajien vastauksissa oli 
suurin kato suhteessa kaikkiin alan koulutusta tarjoaviin tahoihin. Sen sijaan yhteiskun-
tatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan sekä luonnontieteiden koulutuksen järjestäjät 
olivat hyvin edustettuina kyselyn vastaajissa.

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien edustamat koulutusalat (N = 69)

Vähän yli puolet kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä edusti sellaista ammatilli-
sen peruskoulutuksen järjestäjää, jonka vuotuinen kokonaisopiskelijamäärä oli 501 - 3000 
ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisluvan mukaan. Pieniä 
koulutuksen järjestäjiä oli 10 % ja suuria 15 % kyselyyn vastanneista koulutuksen järjes-
täjätahoista (taulukko 4). 
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Koulutuksen järjestäjän koko n %

alle 200 7 10

201 - 500 12 18

501 - 1000 17 25

1001 - 3000 22 32

yli 3000 10 15

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneet koulutuksen järjestäjät koon mukaan (N = 68)

 
1.2.2. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kysely

Ammatilliset perusopinnot lukuvuonna 2008 - 2009 keskeyttäneiden maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden kyselyyn vastasi toukokuun 2009 loppuun mennessä 28 opiskelijaa. 
Yksi vastaus poistettiin aineistosta, koska vastaaja oli vastannut vain yhteen kysymykseen. 
Kaikki vastaukset olivat suomenkielisiä. Kyselyyn vastanneista opiskelijoista naisia oli 15 
ja miehiä 13. Vastaajat olivat syntyneet vuosien 1968 ja 1992 välillä. Suurin osa (71 %) 
kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli iältään yli 20-vuotiaita. Opiskelijat (ka. 25-vuotta) 
olivat näin ollen selvästi vanhempia kuin opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen pe-
rustutkinnon opiskelijat yleensä.

Äidinkielenään kyselyyn vastanneet opiskelijat puhuivat 11 eri kieltä, ja he olivat syntyneet 
15 eri maassa. Kukaan vastaajista ei ollut syntynyt Suomessa. Äidinkielinään he puhuivat 
eniten arabiaa (7), venäjää (5), persiaa/daria (4), kurdia (4) ja viroa (2). Muut vastauksissa 
mainitut kielet, jota kutakin puhui äidinkielenään yksi kyselyyn vastannut opiskelija, olivat 
albania, urdu, somali, englanti, fulani ja flaami. Vastaajien yleisimmät syntymämaat olivat 
Irak (5), Venäjä (5), Afganistan (3), Iran (2), Viro (2) ja Sudan (2). Muiden yksittäisten 
vastaajien syntymämaat olivat Belgia, Kosovo, Libanon, Palestiina, Pakistan, Saudi-Arabia, 
Somalia, Turkki ja Yhdysvallat.

Opiskelijoiden Suomessa asumisen aika vaihteli viidestä kuukaudesta 18 vuoteen. Vain yksi 
vastaaja oli asunut Suomessa alle vuoden ja 2/3 vastaajista yli viisi vuotta. Yksi opiskelijoista 
oli vastannut kysymykseen ”en kauan”.

Suomessa asumisaika n

alle vuosi 1

1 - 3 vuotta 5

4 - 7 vuotta 5

8 - 11 vuotta 7

12 - 15 vuotta 5

yli 16 vuotta 3

Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden Suomessa asumisen aika 
(N = 26)
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Kyselyyn vastanneista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista 46 % ilmoitti olevansa 
ensimmäisen, 33 % toisen ja 21 % kolmannen vuoden opiskelijoita. Opiskelijoiden vasta-
uksista, jotka koskivat sekä ammatillisten opintojen alkamisajankohtaa että vuosikurssia, 
voi päätellä, että niukka enemmistö kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita.6

opintojen alkamisvuosi n

1987 1
2006 7
2007 6
2008 12

Taulukko 6. Kyselyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen alkamisvuosi 
(N = 28)

Vastaajista suurin osa opiskeli tekniikan ja liikenteen (27 %) alalla, yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon alalla (23 %), sosiaali- ja terveysalalla (19 %) ja luonnontietei-
den alalla (19 %). Vain muutama yksittäinen opiskelija opiskeli kulttuurialalla (8 %) tai 
matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla (4 %). Kukaan vastaajista ei opiskellut humanistisella 
tai luonnonvara- ja ympäristöalalla. 

Opiskelijoilta kysyttiin heidän aikaisemmista opinnoistaan sekä Suomessa että Suomen 
ulkopuolella. Yli puolet kysymykseen vastanneista opiskelijoista oli suorittanut Suomessa 
perusopetuksen oppimäärän ja saanut päättötodistuksen. Opiskelijoista viisi oli suoritta-
nut maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ennen 
ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumistaan. 

6  Jukka Vehviläisen keskeyttäneille ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille tekemän kyselyn 
vastaajien enemmistö eli 47 % oli toisen vuoden opiskelijoita. Vastaajista 36 % oli 1. vuoden ja 18 % 
3. vuoden opiskelijoita. Tulos ei eroa merkittävästi tämän selvitystyön vastauksista. (Vehviläinen 2008, 
15.)
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Opiskelijoiden aikaisemmat opinnot Suomessa jakautuivat seuraavasti:

koulutus 
opinnot suorittaneet 

(hlöä)
opinnot 

keskeyttäneet (hlöä)

perusopetukseen valmistava opetus7 1
perusopetus 13
lukiokoulutus 1
maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistava koulutus 5 1
peruskoulun 10-luokka8 2

ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja 
valmistava koulutus (ammattistartti)9 1

valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus10 1
talouskoulu11 1
ammatillinen koulutus12 2
yhteensä 27 1

Taulukko 7. Kyselyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aikaisempi koulutus 
Suomessa (N = 21)

7 Oppivelvollisuusikäisille tai esiopetusikäisille maahanmuuttajalapsille, joiden suomen tai ruotsin 
kielen taito ei vielä riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, voidaan järjestää perusopetukseen 
valmistavaa opetusta, jonka järjestämisestä päättää opetuksen järjestäjä (www.oph.fi/OPH etusivu/
Koulutusjärjestelmä/Suomen koulutusjärjestelmä/perusopetus/Maahanmuuttajien opetus).

8  Kymppiluokka on vuoden kestävä lisäopetus niille nuorille, jotka ovat saaneet päättötodistuksen 
samana tai edellisenä vuonna (www.minedu.fi, Etusivu Koulutus Ammatillinen koulutus Opiskelu ja 
tutkinnot).

 9  Ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti) on 20 - 40 opintoviikon mittainen koulutus, joka 
on suunnattu niille perusopetuksen päättäneille nuorille, joilla ei vielä ole selkiintynyttä käsitystä 
ammatinvalinnastaan tai riittäviä valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen tai opinnoista 
suoriutumiseen (www.minedu.fi Etusivu Koulutus Ammatillinen koulutus Opiskelu ja tutkinnot).

10  Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus on ammatilliseen perustutkintoon valmentavaa koulutusta 
erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea jokapäiväisen elämän taidoissa, 
tulevaisuuden suunnittelussa, tulevaan koulutukseen ja työhön sijoittumisessa. Koulutuksessa 
parannetaan ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia perustietoja ja taitoja ja tutustutaan eri 
koulutusaloihin ja ammatteihin. Koulutus kestää 0,5 - 1 vuotta ja tarvittaessa jopa 2 vuotta. (www.
oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmistavat_koulutukset/vammaisten_valmentava_
opetus.)

11  Talouskoulu eli kotitalousopetus on yhden lukukauden mittainen koulutus, joka antaa käytännön 
tietoja ja taitoja kotitalouden hoitamiseen sekä terveyden ylläpitämistä edistäviin elämäntapoihin. 
Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se parantaa jatko-opiskelumahdollisuuksia. (www.oph.fi/
koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmistavat_koulutukset/talouskoulu.)

12  Opiskelijoille suunnatussa kyselyssä ei määritelty tarkemmin, mitä ammatillisella koulutuksella 
tarkoitetaan. Vastaajat ovat siis voineet ymmärtää käsitteen tarkoittavan sekä ammatillista 
peruskoulutusta että lisäkoulutusta.
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Niiden opiskelijoiden, jotka olivat opiskelleet aikaisemmin myös Suomen ulkopuolella, 
opinnot jakautuivat seuraavasti:

koulutus 
opinnot suorittaneet 

(hlöä)
opinnot keskeyttäneet 

(hlöä)

peruskoulu tai vastaava 8 3

lukiokoulutus tai vastaava 6 0

ammatillinen koulutus 4 0

korkeakoulututkinto 1 2

yhteensä 19 5
 
Taulukko 8. Kyselyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden aikaisempi koulutus 
Suomen ulkopuolella (N = 17)

Niistä muutamista opiskelijoista, jotka olivat opiskelleet muualla Suomessa tai Suomen 
ulkopuolella, oli kaksi opiskellut aikuislukiossa, yksi Korpilahdella Alkio-opistossa, yksi 
kolmoistutkintoa lukiossa ja yksi afrikkalaisia kieliä ja kulttuureja yliopistossa Pariisissa. 
Vastaajista yksi ilmoitti opiskelleensa peruskoulua omassa kotimaassaan ja yksi vastasi opis-
kelleensa Suomessa, mutta ei eritellyt mitä ja missä oppilaitoksessa oli opiskellut.

Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi opiskelijavalintaan liittyviä kysymyksiä. Opiskelijoista 84 % 
oli saanut nykyisen opiskelupaikan yhteishaun kautta. Sekä yhteishaun joustavan haun että 
yhteishaun ulkopuolisen haun kautta opiskelupaikkansa oli saanut yksi henkilö. Opiskeli-
joista 86 % kertoi päässeensä opiskelemaan haluamaansa alaa. Heistä lähes puolet oli saanut 
tietoa opiskeluvaihtoehdoista hakuvaiheessa opinto-ohjaajalta. Muita tahoja opinto-ohjaajan 
ohella, joilta he olivat saaneet tietoa, olivat opettaja, perhe ja kaverit. Vähiten he olivat saa-
neet tai hakeneet tietoa opiskeluvaihtoehdoista työvoimaneuvojalta tai sosiaaliohjaajalta. 
Yksi opiskelija oli saanut tietoa koulun sivulta (www-sivuilta?) ja kaksi Metro-lehdestä. Kaksi 
opiskelijaa vastasi, etteivät he olleet saaneet tai hakeneet tietoa keneltäkään. (Liite 8.) 

Vastaajien koulutusalan valintaan eniten vaikuttaneita tekijöitä olivat kiinnostus alaa koh-
taan, hyvät työllistymismahdollisuudet ja se seikka, että alaa oli suositeltu heille. Myös 
koulun sijainnilla oli muutamalle opiskelijalle merkitystä koulutusalaa valittaessa. Vähiten 
koulutusalan valintaan oli vaikuttanut se, että kaveritkin olivat hakeneet samalle alalle tai 
että he olisivat menettäneet työmarkkinatuen. Tosin vastaajista peräti 44 % vastasi, etteivät 
osaa sanoa, miten paljon juuri työmarkkinatuen menettämisellä oli vaikutusta koulutusalan 
valintaan. Vastaajista 30 % ei myöskään osannut sanoa, miten paljon sillä seikalla, ettei 
päässyt opiskelemaan muualle, oli merkitystä koulutusalan valinnassa (taulukko 9). 
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alan valintaan vaikuttaneet tekijät
erittäin tai

melko paljon %
melko vähän tai
ei merkitystä %

ei osaa sanoa %

minua kiinnosti tämä ala 93 7 0

tältä alalta saa hyvin töitä 78 17 4

minulle suositeltiin tätä alaa 77 23 0

koulun sijainti on minulle sopiva 63 38 0

kaveritkin hakivat tälle alalle 19 76 5

olisin menettänyt 
työmarkkinatuen 6 50 44

en päässyt muualle opiskelemaan 26 43 30

 
Taulukko 9. Eri tekijöiden vaikutus kyselyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
koulutusalan valintaan (N = 28)

Muita koulutusalan valintaan vaikuttaneita tekijöitä olivat opiskelijoiden omin sanoin mm. 
kiinnostus ja motivaatio valittuun alaan, alan työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuudet, 
työttömäksi jääminen, koulun sijainti, mahdollisuus oppia lisää suomen kieltä ja että ko. 
ammattiala on kotimaassa yleinen naispuolisten opiskelijoiden ammattiala. 

Vastaukset kysymykseen siitä, testattiinko suomen kielen taito ennen ammatillisen koulu-
tuksen valintaa, jakautuivat lähes tasan. Opiskelijoista niukan enemmistön (57 %) suomen 
kielen taitoa ei ollut testattu opintojen hakuvaiheessa.

1.2.3. Syventävät teemahaastattelut

Koulutuksen järjestäjien kyselyn vastauksia täydennettiin syventävillä teemahaastatteluil-
la kuudessa suomenkielisessä ja kahdessa ruotsinkielisessä ammatillisessa oppilaitoksessa. 
Lisäksi puhelimitse haastateltiin 20 suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen koulutuksen 
järjestäjän edustajaa. Haastattelujen ruotsinkielisestä osuudesta vastasi Yrkesakademin i 
Österbotten. Yhteensä haastateltiin 30 koulutuksen järjestäjätahon (26 suomenkielistä ja 
4 ruotsinkielistä) edustajia. 

Keskeisenä kriteerinä haasteltavia koulutuksen järjestäjiä valittaessa oli oppilaitoksessa 
opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärä ja osuus oppilaitok-
sen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista sekä se, että haastateltavat koulutuksen 
järjestäjätahot edustavat niin kooltaan, sijainniltaan kuin järjestäjätyypiltäänkin kyselyyn 
vastanneita tahoja. Yhtenä kriteerinä puhelimitse haastateltavien valinnassa käytettiin sitä, 
että ko. koulutuksen järjestäjän kyselyn vastauksessa oli jotain selvitystyön kannalta tärkeää 
ja kiinnostavaa, josta haluttiin tietää enemmän.

Puhelimitse haastateltiin kaksi ammatillista oppilaitosta, joissa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden lukumäärän oli ilmoitettu olleen lukuvuonna 2007 - 2008 alle kymmenen 
ja 11 - 50. Lisäksi puhelimitse haastateltiin seitsemän oppilaitosta, joissa maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita oli ilmoitettu olleen 51 - 100. Kaikki ne yhdeksän oppilaitosta, 
joissa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita oli koulutuksen järjestäjän mukaan yli 100 
ja joissa haastattelua ei tehty paikan päällä, haastateltiin puhelimitse. 
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Haastattelujen tavoitteena oli saada kyselyn vastauksia täydentäviä tietoja sekä kartoittaa 
niitä hyviä käytäntöjä ja toimenpide-ehdotuksia, joilla maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden opintojen keskeyttämisiä voitaisiin ehkäistä. Oppilaitoksissa haastateltiin erikseen 
oppilaitosjohdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajia sekä ammatillista perustutkintoa 
opiskelevia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Puhelimitse haastateltiin joko koulutuk-
sen järjestäjän kyselyssä mainittu oppilaitoksen yhteyshenkilö tai joku muu oppilaitoksen 
nimeämä henkilö. Haastattelujen yksityiskohdista, kuten ajasta ja paikasta, sovittiin etukä-
teen. Oppilaitoksissa paikan päällä keskusteluun osallistuville lähetettiin lisäksi etukäteen 
haastattelujen teemarunko (liite 6). 

Oppilaitoksen johdon sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajien haastattelujen teemat 
olivat oppilaitoksen opiskelijavalinta, opintojen keskeyttäminen, maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden ohjaus ja tuki sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurisuusosaa-
minen. Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin heidän opiskelukokemuksistaan Suomessa sekä 
ohjauksesta ja tuesta, jota he ovat opintoihinsa saaneet ja tarvinneet. Lisäksi kartoitettiin 
tekijöitä, jotka heidän mielestään vaikuttavat sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den opintojen etenemiseen että keskeyttämiseen.

Haastattelujen aluksi osallistujille kerrottiin sekä keskeyttämisselvityksen tavoitteista ja 
toimenpiteistä että haastattelun tavoitteista. Lisäksi selvitettiin, mitä käsitteillä maahan-
muuttajataustainen opiskelija ja ammatillisten perusopintojen keskeyttäminen selvitystyön 
yhteydessä tarkoitetaan. Heille kerrottiin myös keskustelun luottamuksellisuudesta sekä 
siitä, että heille kerrotaan tuloksista selvitystyön valmistuttua. Oppilaitoksissa toteutetut 
haastattelut nauhoitettiin keskusteluun osallistuneiden suostumuksella.

1.3. Tulosten yleistettävyys 

Koulutuksen järjestäjän kysely
Keskeisenä koulutuksen järjestäjän kyselyn haasteena oli, tavoitetaanko ne opetussuunni-
telmaperusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestävät tahot, joi-
den ylläpitämissä oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärä oli 
yli kymmenen. Koska etukäteen ei ollut tiedossa, ketkä kuuluvat kyselyn kohderyhmään, 
kysely lähettiin kaikille niille koulutuksen järjestäjille, joilla oli opetusministeriön myön-
tämä lupa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämiseen (liite 7). Koulutuksen järjestäjien 
arvioitavaksi jäi, kuuluivatko he kyselyn kohderyhmään vai eivät. Ottaen huomioon, että 
67 koulutuksen järjestäjän edustajaa katsoi edustavansa kohderyhmää ja vastasi kyselyyn13 
ja 76 koulutuksen järjestäjää vastasi, ettei kysely koske heitä, voidaan kyselyn otosta pitää 
hyvin kattavana. On todennäköistä, että ne 26 koulutuksen järjestäjää, jotka eivät vastan-
neet kyselyyn, katsoivat, etteivät edusta kyselyn kohderyhmää. 

13  Niistä koulutuksen järjestäjistä, joilla vuonna 2008 oli lupa järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, 70 % oli vastannut koulutuksen järjestäjien kyselyyn. 
Kaikki koulutuksen järjestäjät, joilla on lupa valmistavan koulutuksen järjestämiseen, eivät 
automaattisesti kuuluneet kyselyn kohderyhmään, jos esimerkiksi ammatillista perustutkintoa 
opetussuunnitelmaperusteisesti opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärä oli 
alle kymmenen tai maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ei opiskellut ko. ajankohtana ammatilliseen 
perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. 
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Katoa aineistoon syntyi, koska osa koulutuksen järjestäjien edustajista jätti vastaamatta 
osaan kysymyksistä. Vastauskato oli suurin erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden keskeyttämisprosenttia koskevien kysymysten ja niiden kysymysten vastauksissa, 
jotka liittyivät joko henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseen tai keskeyt-
tämisen syihin, niiden ehkäisemiseen tai maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suun-
nattujen tukitoimien kehittämiseen. Vastauskatoa selittänee osaltaan se, että osa niistä 23 
koulutuksen järjestäjästä, joiden ylläpitämissä oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden lukumäärä oli alle kymmenen, olivat jättäneet vastaamatta joihinkin kysy-
myksiin koskien keskeyttämisten syitä ja taustatekijöitä vedoten vähäiseen maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden määrään ja kokemukseen asiasta. Vastaamatta jättämisen 
syynä saattoi olla lisäksi se, että kysymyksissä kaivattuja tietoja ei ollut saatavilla tai niiden 
hankkiminen koettiin liian työlääksi.14  

Haasteena oli lisäksi se, miten koulutuksen järjestäjä oli organisoinut kyselyyn vastaamisen 
ja oliko kyselyyn vastattu koko koulutuksen järjestäjän vai mahdollisesti vain joidenkin 
koulutuksen järjestäjän ylläpitämien oppilaitosten tai yksiköiden näkökulmasta. Epäselvis-
sä tapauksissa ko. koulutuksen järjestäjän edustajaa haastateltiin vielä puhelimitse, jolloin 
vastaukset tarkentuivat. 

Kyselyyn vastanneiden yhteyshenkilöiden asemat jakautuivat seuraavasti: 42 johdon (esi-
merkiksi rehtori, apulaisrehtori, toimialajohtaja, koulutuspäällikkö, kehittämispäällikkö) 
edustajaa, 12 opetus- ja ohjaushenkilöstön (esimerkiksi opettaja, kuraattori, opinto-ohjaaja, 
erityisopettaja) edustajaa, viisi koordinoivan henkilöstön (esimerkiksi tiimikoordinaatto-
ri, kansainvälisten asioiden tai maahanmuuttaja-asioiden koordinaattori) edustajaa, viisi 
toimistohenkilöstön (esimerkiksi koulutus- tai opintosihteeri) edustajaa sekä neljä koulu-
tussuunnittelijaa15.

Kyselyssä käytetyt käsitteet maahanmuuttajataustainen opiskelija ja keskeyttäminen ovat yh-
teydenotoista päätellen aiheuttaneet jossain määrin päänvaivaa ja mahdollisia väärinymmär-
ryksiä siitäkin huolimatta, että ne oli selitetty useaan otteeseen itse kyselyssä, kyselyn saate-
kirjeissä sekä muistutusviesteissä. Jotkut koulutuksen järjestäjien edustajat ottivat yhteyttä 
ja kertoivat, ettei kysely koske heitä, koska heidän oppilaitoksessaan ei ole keskeyttämisiä 
tai ettei kukaan maahanmuuttajataustainen opiskelija ole koskaan keskeyttänyt opintojaan. 
Nämä yhteydenotot herättivät kysymyksen siitä, miten käsite keskeyttäminen oli kyselyn 
yhteydessä ymmärretty. Saattaa olla, että joidenkin koulutuksen järjestäjien edustajien en-
sireaktio on ollut ajatella keskeyttämisiä vain nk. negatiivisina opintojen keskeyttämisinä, 
vaikka selvitystyössä aihetta lähestyttiin laajemmasta näkökulmasta.

Syventävät teemahaastattelut
Koulutuksen järjestäjän kyselyn vastausten luotettavuutta lisäsivät 30 oppilaitoksessa joko 
paikan päällä tai puhelimitse toteutetut syventävät teemahaastattelut. Haastatellut koulu-
tuksen järjestäjät edustivat 43 % kaikista kyselyyn vastanneista tahoista (N = 69). Oppi-
laitosjohdon, opetus- ja ohjaushenkilöstön ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
edustajia oli haastatteluissa 2 - 7 henkilöä. Oppilaitokset olivat valinneet haastateltavat 
etukäteen toimitetun viitteellisen ohjeistuksen mukaan (liite 6). 

14  Kyselyn sähköpostisaatteessa vastaajia ohjeistettiin valmistautumaan vastaamiseen tutustumalla ensin 
kysymyksiin ja hankkimalla tarvittavat tiedot ennen kyselyyn vastaamista.

15  Yksi kyselyyn vastannut koulutuksen järjestäjän edustaja oli jättänyt vastaamatta kysymykseen koskien 
yhteyshenkilön asemaa yrityksessä.
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Koska suurimmassa osassa oppilaitoksia ei järjestelmällisesti kerätä erillistä tilastotietoa 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisen syistä, johon keskusteluissa oli-
si voitu viitata, vastaukset perustuivat keskusteluun osallistuneiden henkilöiden vuosien 
omakohtaisiin kokemuksiin ja ”hiljaiseen tietoon” sekä esimerkiksi maahanmuuttajakou-
lutuksen kehittämiseen liittyvien hankkeiden aikana saatuun tietoon.

Oppilaitosten johdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön haastattelut
Haastatteluihin osallistuneiden oppilaitosten johdon edustajien asema oppilaitoksessa ja-
kautui seuraavasti: 14 koulutusjohtajaa, johtavaa rehtoria, rehtoria tai apulaisrehtoria; kah-
deksan koulutusalajohtajaa, koulutusvastaavaa tai -päällikköä; kolme kehittämispäällikköä 
tai -johtajaa sekä yksi maahanmuuttajien ohjaava opettaja/maahanmuuttajakoulutuksen 
vastuuhenkilö. Haastateltujen opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajien asemat jakautuivat 
puolestaan seuraavasti: yhdeksän opinto-ohjaajaa; kahdeksan opettajaa/lehtoria/suomi tai 
ruotsi toisena kielenä -opettajaa tai valmistavan koulutuksen opettajaa; neljä kuraattoria; 
kaksi maahanmuuttajakoulutuksen vastaavaa/maahanmuuttajakoulutuksen koordinaatto-
ria; kaksi uraohjaajaa, yksi koulutussuunnittelija ja kaksi maahanmuuttajaopiskelijoiden 
koulunkäyntiavustajaa. Yhteensä oppilaitosten johdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön 
edustajien haastatteluihin osallistui 46 henkilöä. Aikaa haastatteluihin käytettiin n. 1,5 t/
haastattelu.

Syventävien teemahaastattelujen aikana vallitsi hyvä keskusteleva ilmapiiri, joten oppilai-
toksen maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiskohteista puhuttiin avoimesti ja rakentavas-
ti. Paikan päällä toteutetuissa oppilaitosjohdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajien 
erillisissä haastattelutilaisuuksissa ei tullut esille merkittäviä ristiriitaisuuksia, vaan niissä 
välittyi kuva, että haastattelussa esille nostetuista kysymyksistä ollaan maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden opintoihin liittyen laajalti yhtä mieltä. Johdon edustajien näkemykset 
opiskelijoiden tilanteesta ja heille suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden toimivuudesta ja 
riittävyydestä olivat paikoitellen hieman positiivisempia kuin opetus- ja ohjaushenkilöstön 
näkemykset. Tosin merkittäviä ristiriitaisuuksia ei esiintynyt.

Keskusteluissa eniten kantaa asioihin ottivat ne opettajat, joilla oli eniten käytännön ko-
kemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta ja ohjaamisesta sekä hy-
vä käsitys opiskelijoiden tilanteesta. Näitä opettajia olivat suomi tai ruotsi toisena kielenä 
-opettajat, maahanmuuttajaopiskelijoita ohjaavat opettajat ja maahanmuuttaja-asioiden 
vastuuhenkilöt. Keskusteluissa nousi esille se seikka, ettei opiskelijoiden todellinen tilanne 
välttämättä ole kovin hyvin muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tiedossa. Keskeyt-
tämisselvityksen toimenpiteineen katsottiin lisänneen tietoisuutta asiasta.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden haastattelut
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden haastatteluihin osallistui kussakin oppilaitokses-
sa 2 - 6 opiskelijaa. Yhteensä haastateltiin 20 opiskelijaa. Kolmasosa haastateltavista opis-
kelijoista oli oppilaitoksiin lähetetystä ennakko-ohjeistuksesta (liite 6) poiketen maahan-
muuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijoita. Kuten 
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat yleensäkin, haastatellut opiskelijat edustivat hyvin 
heterogeenistä joukkoa niin kielitaitonsa, ikänsä, koulutustaustansa, maahanmuuton syiden 
kuin kansallisuutensakin suhteen. Joukkoon mahtui aina päiväkoti-iässä Suomeen tulleista 
opiskelijoista alle kaksi vuotta Suomessa asuneisiin opiskelijoihin. Suurin osa keskusteluun 
osallistuneista oli iältään yli 20-vuotiaita sekä mies- että naispuolisia opiskelijoita. Suurin 
osa naispuolisista opiskelijoista opiskeli sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja miespuo-
lisista opiskelijoista rakennusalan perustutkintoa. Opiskelijoissa oli sekä ensimmäisen että 
kolmannen tai jopa neljännen vuoden opiskelijoita. Lähes kaikilla heistä oli kokemusta 
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sekä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta että 
useista muista maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista, kuten esimerkiksi perusope-
tukseen valmistavasta koulutuksesta tai työvoimapoliittisena koulutuksena järjestettävästä 
kotoutumiskoulutuksesta.

Haastateltavien opiskelijoiden taustojen erilaisuudesta huolimatta keskustelussa esille nous-
seet kokemukset ja mielipiteet erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opin-
toihin vaikuttavista tekijöistä olivat hyvin samanlaisia. Poikkeuksen haastateltavien jou-
kossa muodostivat ne kaksi opiskelijaa, jotka olivat asuneet Suomessa päiväkoti-ikäisestä 
saakka. Heidän kanssaan käydyn keskustelun aikana ei maahanmuuttajatausta tullut esille 
mainitsemisen arvoisella tavalla, eikä heidän opiskelukokemuksiensa voitu nähdä eroavan 
oppilaitosten opetuskieltä äidinkielenään puhuvien ammatillisen peruskoulutuksen opis-
kelijoiden kokemuksista.

Puhelinhaastattelut
Puhelimitse tehtäviin haastatteluihin osallistui joko koulutuksen järjestäjän kyselyssä mai-
nittu oppilaitoksen yhteyshenkilö tai muu oppilaitoksen nimeämä henkilö. Puhelimitse 
haastateltujen koulutuksen järjestäjien asemat jakautuivat seuraavasti: viisi johdon edustajaa 
(rehtori, koulutuspäällikkö tai -vastaava, projektipäällikkö), kahdeksan opetus- ja ohjaushen-
kilöstön edustajaa (opinto-ohjaaja, maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen vastaava, 
erityisopettaja, kuraattori), neljä koordinoivan henkilöstön edustajaa (maahanmuuttaja- 
tai kansainvälisyyskoordinaattori, erityisopetuksen tai opiskelijahuollon koordinaattori), 
kaksi koulutussuunnittelijaa sekä yksi opintosihteeri. Yhteensä puhelimitse haastateltiin 
22 koulutuksen järjestäjän edustajaa. Puhelimitse käytyihin haastatteluihin käytettiin ai-
kaa noin puoli tuntia riippuen haastateltavan henkilön haastatteluun varaamasta ajasta ja 
aihealueen asiantuntemuksesta.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kysely
Vaikka itse kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden määrä on pieni, osoittavat Webropol-
ohjelman tilastot, että kysely on avattu 671 kertaa. Tämä osoittaa, että tieto kyselystä on 
tavoittanut oppilaitosten ohjaushenkilöstön. Myös haastattelujen aikana käytyjen keskus-
telujen perusteella voidaan todeta, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kyselystä 
tiedettiin oppilaitoksissa. Koska vain 28 opiskelijaa vastasi kyselyyn, ei vastausten perusteella 
voida tehdä yleistyksiä ja johtopäätöksiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyt-
tämisen syistä taustatekijöineen. Sen sijaan heidän vastauksiaan voidaan käyttää esimerk-
keinä opintonsa keskeyttäneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tilanteesta.

Kyselystä opinto-ohjaajille ja kuraattoreille sähköpostitse lähetettyihin lukuisiin muistutuk-
siin saapui muutamia vastausviestejä, joissa joko todettiin, ettei oppilaitoksessa ole maahan-
muuttajataustaisia opiskelijoita tai ettei kukaan oppilaitoksen maahanmuuttajataustaisista 
opiskelijoista ole kuluvana lukuvuonna keskeyttänyt opintojaan. Muutamassa viestissä oli 
myös postia lähettäneen opinto-ohjaajan ohjauksessa olleiden ja opintonsa keskeyttäneiden 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärät ja maininnat keskeyttämisten syistä. 
Näiden viestien perusteella keskeyttäneitä on ollut kussakin tapauksessa alle kymmenen ja 
keskeyttämisen syistä yleisimpiä ovat henkilökohtaiset syyt, opiskelumotivaation puuttu-
minen ja hakeutuminen työelämään.

Kun opiskelijoiden kyselystä muistutettiin haastattelujen yhteydessä, yleinen kommentti 
kyselyyn vastaamatta jättämiseen oli se, että opiskelijoita on vaikea saada tulemaan oppi-
laitokseen keskustelemaan keskeyttämisen syistä tai täyttämään virallisia keskeyttämiseen 
liittyviä papereita. Kun tarvittavat paperit viimein täytetään mahdollisesti vastahakoisen 



25

opiskelijan kanssa keskellä oppilaitoksen kiireistä arkea, koettiin, ettei tilanne ole sellai-
nen, että vastaaminen kyselyyn olisi mahdollista. Tilannetta kuvailtiin esitetyn kaltaiseksi 
erityisesti silloin, kun opintojen keskeyttämisen syyt olivat nk. negatiivisia keskeyttämisen 
syitä. Tässä esimerkkinä yksi aiheeseen liittyvä kommentti:

”Hei! Ulkomaalaistaustaisia oppilaita on keskeyttänyt opintojansa, mutta he ovat poistu-
neet maasta tai vaihtaneet koulua, joten tähän kyselyyn ei voida vastata toivomallanne 
tavalla.” 
(Koulutusalajohtaja)

Opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden kyselyn ohjeistuksessa toivottiin, että opinto-
ohjaaja, opettaja tai joku muu ohjaushenkilöstöön kuuluva henkilö auttaa tarvittaessa opis-
kelijaa kyselyn täyttämisessä ja kertoo opiskelijalle sekä kyselyn täyttämisen tavoitteista että 
keskustelujen luottamuksellisuudesta. Ohjeistus oli mitä ilmeisimmin ymmärretty monella 
eri tavoin. Eräs haastatteluun osallistunut opinto-ohjaaja totesi, että hän on kertonut kyse-
lystä keskeyttäneille opiskelijoille ja antanut heille tarvittavan linkin kyselyyn vastaamiseen, 
mutta viime kädessä kyselyyn vastaaminen on jäänyt opiskelijoiden oman aktiivisuuden 
varaan. Siitä, miten yleistä näin toimiminen on oppilaitoksissa ollut, ei ole tietoa.

Erään opinto-ohjaajan vastaus opiskelijakyselyn täyttämiseen oli puolestaan se, että kysely 
on hänen sähköpostissaan, mutta hän ei tee sen eteen työtä, ellei esimies käske. Kommenttia 
seurasi keskustelu siitä, miten paljon työajasta kuluu nykyisin muuhun kuin perustyöhön. 
Siitä, kuinka yleinen tai harvinainen tällainen asenne oli sitä yhteistyötä kohtaan, jota ky-
selyyn vastaaminen edellytti oppilaitosten henkilökunnalta, ei ole tietoa.

Katoa opiskelijoiden kyselyn vastauksiin on syntynyt joidenkin opiskelijoiden jättäessä 
vastaamatta osaan kysymyksistä. Kaiken kaikkiaan vastauskato on ollut hyvin pieni (ka 1 
vastaaja/kysymys) lukuun ottamatta opiskelutaustaan ja ammatillisiin perusopintoihin ha-
keutumiseen liittyviä kysymyksiä sekä muutamia avoimia kysymyksiä. Syynä vastaamatto-
muuteen ovat voineet olla mahdollisten kielellisten vaikeuksien ohella esimerkiksi se, etteivät 
kaikki opiskelijat ole kuuluneet selvitystyön kohderyhmään (opetussuunnitelmaperusteisen 
ammatillisen perustutkinnon opiskelijat). Yhdessä vastauksessa oli viitteitä siitä, että vas-
taaja saattoi opiskella ammatillista perustutkintoa näyttöperusteisesti. Joistain vastauksista 
voitiin päätellä opiskelijan vastanneen johdonmukaisesti vain omaa tilannettaan koskeviin 
kysymyksiin jättäen vastaamatta omasta näkökulmastaan toisarvoisiin kysymyksiin.
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II TULOKSET

2.  Ammatillisten oppilaitosten 
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat

Koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuut-
ta opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkintoon johtavan koulutuksen 
opiskelijoista viimeisimmän valtionosuuslaskentapäivän16 (20.9.2008) jälkeen että heidän 
määräänsä lukuvuonna 2007 - 2008. Keskimääräinen maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden osuus oli 5 % kysymykseen vastanneiden koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä 
oppilaitoksissa. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä lukuvuonna 2007 - 2008 
oli useimmissa tapauksissa joko alle kymmenen tai 11 - 50 niiden ammatillista peruskou-
lutusta järjestävien tahojen ylläpitämissä oppilaitoksissa, joiden edustajat vastasivat koulu-
tuksen järjestäjän kyselyyn.

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä 

n %

1 - 10 23 33

11 - 50 22 32

51 - 100 10 15

yli 100 14 20

yhteensä 69 100
 
Taulukko 10. Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä oppilaitoksissa opiskelevien 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä lukuvuonna 2007 - 2008 (N = 69)

Kun tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää suhteessa koulutuk-
sen järjestäjien oppilaitosten opiskelijamääriin, voidaan todeta maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita opiskelevan erityisesti opiskelijamääriltään suurissa ammatillisissa oppilaitok-
sissa. Oppilaitokset, joissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli alle kym-
menen, olivat useimmiten oppilaitoksia, joissa oppilaitoksen kokonaisopiskelijamääräkin 
oli pieni (alle 200 tai 201 - 500). Kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien joukossa 
on kuitenkin muutama yksittäinen oppilaitos, joissa maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden määrä on ollut lukuvuonna 2007 - 2008 merkittävä suhteessa oppilaitoksen koko-
naisopiskelijamäärään.

16   Opetushallitus kerää koulutuksen järjestäjiltä kustannus- ja opiskelijamääriä koskevaa tietoa 
valtionosuusjärjestelmän ylläpitoa, kustannusseurantaa ja koulutuksen arviointia varten. 
Opiskelijamääristä tietoa kerätään koulutuksen järjestäjiltä aina syyskuun ja tammikuun 20. päivänä. 
(http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/kyselyt_ja_ohjeet.)
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Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä

alle 200
(%)

201 - 500
(%)

501 - 1000
(%)

1001 - 3000
(%)

yli 3000
(%)

1 - 10 100 50 41 14 0

11 - 50 0 42 35 45 10

51 - 100 0 8 12 14 40 

yli 100 0 0 12 27 50

Taulukko 11. Koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
määrän mukaan (N = 69)

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat jakautuvat melko tasaisesti oppilaitoksiin, jotka 
edustavat ammatillisen koulutuksen eri järjestäjätyyppejä. Melko usein oppilaitokset, joissa 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opiskeli lukuvuonna 2007 - 2008 alle kymmenen, 
olivat järjestäjätyypiltään joko yksityisiä tai valtion ylläpitämiä oppilaitoksia.

Niukka enemmistö (54 %) koulutuksen järjestäjistä vastasi, etteivät he järjestä17 maahan-
muuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta lukuvuonna 2008 
- 2009. Mitä enemmän oppilaitoksessa opiskelee maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, 
sitä useammin ko. koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä oppilaitoksessa järjestettiin val-
mistavaa koulutusta.

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä

Valmistavaa koulutusta 
järjestetään %

Valmistavaa 
koulutusta ei 
järjestetä %

n

1 - 10 13 87 23

11 - 50 38 62 21

51 - 100 89 11 9

yli 100 86 14 14

Taulukko 12. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän mukaan (N = 67)

Ottaen huomioon, että maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opiskeli lukuvuonna 2007 
- 2008 määrällisesti enemmän kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa kuin 
yksityisissä tai valtion ylläpitämissä, myös kyselyyn vastanneet maahanmuuttajien ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestävät tahot olivat useimmiten kuntia 
tai kuntayhtymiä (taulukko 13).

17  Vuonna 2008 lupa järjestää maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa 
koulutusta oli kaiken kaikkiaan 50 ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjällä, joista 36 
oli vastannut kyselyyn. Heistä kaikki eivät kuitenkaan kyselyssä vastanneet järjestävänsä valmistavaa 
koulutusta. Selityksenä voi olla, etteivät he järjestäneet valmistavaa koulutusta järjestämisluvasta 
huolimatta lukuvuonna 2007 - 2008.
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Koulutuksen 
järjestäjätyyppi

valmistavaa koulutusta 
järjestetään %

valmistavaa 
koulutusta ei 
järjestetä %

n

Kunta 70 30 10

Kuntayhtymä 56 44 32

Yksityinen 29 71 21

Valtio 0 100 4

Taulukko 13. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus koulutuksen 
järjestäjätyypeittäin (N =67)

Kyselyn vastauksia täydennettiin haastattelujen aikana keskustelemalla oppilaitosten edus-
tajien kanssa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten taustatekijöistä. 
Yhtä mieltä haastatteluihin osallistuneet olivat siitä, että on vaikeaa tehdä yleistyksiä maa-
hanmuuttajataustaisista opiskelijoista, jotka edustavat hyvin heterogeenistä ryhmää niin 
suomen kielen osaamisen, koulutustaustansa, ikänsä, kansallisuutensa, äidinkielensä, per-
hetaustansa, Suomessa asumisen ajan kuin muiden taustatekijöiden suhteen. Enemmistön 
heistä todettiin hakeneen opiskelijoiksi yhteishaun kautta. Arveltiin myös, ettei enemmistö 
maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista eroaisi muista opiskelijoista maahanmuuttajataus-
taan liittyvien syiden vuoksi. Lähes kaikissa niissä ammatillisissa oppilaitoksissa, joiden edus-
tajia haastateltiin, arveltiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvavan.

Joustavan haun18 kautta opiskelemaan hakeneiden maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden määrän arveltiin olevan haastatelluissa oppilaitoksissa noin kolmasosa kaikista 
maahanmuuttajataustaisista ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista. Joustavan haun 
perusteena oli silloin erityisesti se, ettei hakijoilla ollut suomalaista perusopetuksen päät-
tötodistusta. Haastateltujen oppilaitosten edustajien mukaan monet joustavan haun kaut-
ta opiskelemaan valituista opiskelijoista olivat käyneet maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen.19 Erityisesti kaupungeissa, joissa on paljon 
maahanmuuttajataustaista väestöä, uskottiin joustavan haun kautta oppilaitokseen hakevien 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvavan tulevaisuudessa. Muutamassa 
kommentissa kritisoitiin joustavan haun järjestelmää siitä, ettei se todellisuudessa tarjoaisi 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille yhdenvertaisia mahdollisuuksia päästä opiskele-
maan, koska oppilaitoksilla ei ole velvoitetta ottaa joustavan haun kautta tiettyä määrää 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden katsottiin edustavan melko tasaisesti kaikkia 
niitä kansallisuuksia, joita alueen maahanmuuttajataustainen väestökin edustaa. Heidän 
myös arveltiin sijoittuvan kaikille niille ammattialoille, joita oppilaitoksessa voi opiskel-
la. Muutamassa yksittäisessä puheenvuorossa koulutusalan valintaan arveltiin vaikuttavan 
opiskelijoiden mielikuvat alan kielitaitovaatimuksista, joiden perusteella he hakeutuisivat 
erityisesti niille aloille, joissa olisi mahdollista edetä opinnoissa heikommalla opetuskielen 
taidolla. Heidän myös arveltiin karsiutuvan herkästi valintavaiheessa aloilta, joissa puoles-

18  Koulutuksen järjestäjä voi esimerkiksi koulutodistusten vertailuvaikeuksien perusteella valita 
ammatilliseen peruskoulutukseen enintään 30 % ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoiksi 
yhteishaussa nk. joustavan haun kautta (www.koulutusnetti.fi).

19  Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta kutsuttiin 
haastateltavasta oppilaitoksesta riippuen joko mava- tai valma-koulutukseksi.
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taan vaaditaan erityisen hyvää opetuskielen taitoa. Vastaajat eivät eritelleet, mistä aloista 
erityisesti oli kysymys. Muutama haastatteluun osallistunut oppilaitoksen edustaja myös 
arveli opiskelijoiden hakeutuvan aloille, joille heillä olisi kulttuuritaustastaan johtuen luon-
taisia taipumuksia. Esimerkkeinä tällaisista aloista mainittiin mm. hoitoala ja alat, joilla 
vaaditaan erityisen paljon kädentaitoja. 

Niillä paikkakunnilla, joiden läheisyydessä oli turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus20, 
keskusteltiin siitä, miten viimeaikainen turvapaikanhakijoiden määrän kasvu21 näkyy am-
matillisissa oppilaitoksissa tulevaisuudessa. Pakolaistaustaisten opiskelijoiden määrän lisään-
tymisen uskottiin tulevaisuudessa tuovan uudenlaisia haasteita esimerkiksi maahanmuutta-
jataustaisille opiskelijoille suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden järjestämisen suhteen.

2.1. Opetuskielen testaaminen

Koulutuksen järjestäjän kyselyssä kysyttiin sekä sitä, varmistetaanko maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden opinnoissa tarvittavan opetuskielen taso oppilasvalinnan yhteydessä 
että sitä, miten opetuskielen taso varmistetaan. Kyselyn vastaajista 79 % vastasi varmista-
vansa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opinnoissa tarvittavan opetuskielen tason 
oppilasvalinnan yhteydessä. Mitä enemmän oppilaitoksessa opiskeli maahanmuuttajataus-
taisia opiskelijoita, sitä useammin opinnoissa tarvittavan opetuskielen taso varmistetaan 
oppilasvalinnan yhteydessä.

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä

opetuskielen taso 
varmistetaan %

opetuskielen 
tasoa ei 

varmisteta %
n

1 - 10 65 35 23

11 - 50 73 27 22

51 - 100 100 0 10

yli 100 100 0 13
 
Taulukko 14. Opetuskielen tason varmistaminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän 
mukaan (N = 68)

Kysymykseen, miten opetuskielen taso varmistetaan, vastanneiden enemmistö (79 %) kertoi 
varmistavansa tarvittavan opetuskielen tason kielikokeen tai -testin avulla. Suurin osa kieli-
kokeista ja -testeistä piti sisällään luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen osion ja kirjallisia 
osioita täydentävän haastattelun. Vastaajista kymmenisen prosenttia kertoi varmistavansa 
opetuskielen tason joko yleisellä kielitutkintotodistuksella (taso 3)22  tai testaamalla ope-

20  Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on 12 eri paikkakunnalla, jotka ovat: Helsinki (Kyläsaari 
ja Metsälä), Joutseno, Kajaani, Kemi, Kontiolahti, Kotka, Oravainen, Oulu, Punkalaidun, Rovaniemi 
ja Turku (Monitori 2/2009 tilastoliite). 

21  Turvapaikkahakemuksia oli jätetty alkuvuoden 2009 aikana kolminkertainen määrä verrattuna 
vastaavaan ajankohtaan vuonna 2008 (www.migri.fi, tilastot, turvapaikka- ja pakolaistilastot).

22 Yleinen kielitutkinto tarjoaa aikuisille mahdollisuuden saada virallinen todistus kielitaidostaan. 
Maahanmuuttajat voivat suorittaa yleisen kielitutkinnon, joka antaa heille virallisen todistuksen heidän 
joko suomi tai ruotsi toisena kielenä -osaamisestaan esimerkiksi Suomen kansalaisuuden (keskitason 
tutkinto, tasot 3 - 4) hakemista varten. (www.oph.fi/koulutus_ ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_
kielitutkinnot/tutkintoesite.)
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tuskielen tason soveltuvuus- tai valintakokeiden yhteydessä. Alla esimerkkejä koulutuksen 
järjestäjien näkemyksistä opetuskielen tason varmistamisesta.

”Ennen opintojen alkua opiskelijoiden kielitaito testataan suullisella haastattelulla, kirjal-
lisella tehtävällä ja luetun ymmärtämisellä.”

”Valintakokeissa olevalla äidinkielen kirjallisella tehtävällä ja valintakokeiden haastatte-
luissa suullisen kielitaidon osalta.”

”Opiskelijalle tehdään kielitaidon kartoitus yhteistyössä ammatinopettajan ja suomen kie-
len opettajan kanssa. Kartoituksessa selvitetään kielitaidon eri osa-alueiden taso ja suh-
teutetaan se eurooppalaisen viitekehyksen tasoihin ja tavoiteammatin vaatimuksiin. Sel-
vitetään myös, onko näytteitä kielitaidosta, esimerkiksi suoritettu yleisten kielitutkintojen 
kielitesti.”

Koska kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjien edustajista 85 % ei eritellyt sitä, keitä 
hakijoista testataan ja keitä ei, haastatteluissa kysyttiin asiaa tarkentavia kysymyksiä. Melko 
yleinen käytäntö oli se, että kaikkien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetuskie-
len osaamisen taso varmistetaan kielitestillä. Käytäntöä perusteltiin sillä, ettei perusope-
tuksen päättöarvioinnin katsottu välttämättä antavan luotettavaa tietoa hakijan todellisesta 
kielitaidosta, kuten tässä:
 

”Kaikki osallistuvat kielikokeeseen, jos äidinkieli on muu kuin suomi,  koska ei tiedetä, 
onko peruskoulua käyty yhdeksän vai kaksi vuotta. Siksi testataan kaikki.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Yleinen käytäntö oli se, että kaikkien joustavan haun kautta hakevien maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden opetuskielen taso testataan. Testauksen ulkopuolelle rajattiin muuta-
missa oppilaitoksissa ne opiskelijat, jotka olivat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, joilla 
oli perusopetuksen päättötodistuksessa suomen kielen arvosana suoritettu äidinkielenä tai 
joilla oli todistus yleisen kielitutkinnon kolmostason osaamisesta.

Testaamatta jättämistä perusteltiin haastattelujen yhteydessä oppilaitoksessa opiskelevien 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden vähäisellä määrällä (ks. edellinen sivu) ja sillä, 
että esimerkiksi valmistavan koulutuksen opettajat tuntevat opiskelijat ja heidän kielelliset 
valmiutensa. Monet näiden oppilaitosten edustajat olivat kuitenkin sitä mieltä, että opis-
kelijoiden tasavertaisen kohtelun vuoksi testaamisen aloittamista olisi syytä harkita, jos ja 
kun maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä kasvaa tulevaisuudessa.

Opiskelijoiden kielivaikeudet erityisesti ammatillisten opintojen alkuvaiheessa oli ylei-
simmin mainittu syy siihen, miksi opetuskielen testaaminen oppilasvalinnan yhteydessä 
katsottiin tarpeelliseksi. Kielitestin toivottiin osaltaan sitouttavan opiskelijaa opintoihin, 
kuten tässä kommentissa: 

”Täytyisi sitouttaa jo hakuvaiheessa eli he hakevat moneen paikkaan ja heillä on epärea-
listiset tavoitteet, mitä haluaa opiskella, mihin ovat hakemassa, seilaavat oppilaitoksesta 
ja alalta toiseen.”
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

Oppilaitoksissa, joissa kielitesti oli käytössä, olivat kokemukset testistä myönteisiä. Testa-
uksen katsottiin tasoittavan opiskelijoiden mahdollisuuksia ja helpottavan opettajien työtä 
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valintatilanteessa. Parhaimmillaan testiä pidettiin välineenä opiskelijan kielitaidon, tukitoi-
mien ja ohjauksen tarpeen sekä opiskeluvalmiuksien kartoittamiseen. Tähän suuntaan kieli-
testausta kerrottiin kehitettävän. Kehittämistyöhön kaivattiin lisää erityisesti ammatillisten 
aineiden ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajien yhteistyötä. Muutamassa oppilaitok-
sessa kielitestin tekemisen ja kehittämisen yhteydessä oli hyödynnetty Opetushallituksen 
ohjeistusta23 kielitaidon testauksesta sekä tehty yhteistyötä yhteisen kielitestin kehittämiseksi 
mm. perusopetuksen, alueen muiden ammatillisten oppilaitosten tai koulutuksen järjestä-
jän eri yksiköiden edustajien kanssa. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen 
keskeyttämisten uskottiin vähentyneen kielitaidon testauksen myötä.

Yhteisenä huolenaiheena oli se, miten yhtenäistää kirjavat testauskäytännöt valtakunnalli-
sesti. Ratkaisuna esitettiin yhteismitallisten ammatillisissa opinnoissa tarvittavan kielitaidon 
kriteerien laadintaa ja valtakunnallista kaikille yhteistä kielitaidon testausta esimerkiksi pe-
rusopetuksen loppuvaiheessa.24  Yhteiseksi haasteeksi koettiin lisäksi se, kuka vastaa niiden 
opiskelijoiden ohjauksesta, jotka eivät läpäise kielitestiä, ja toisaalta, mihin heidät ohjataan 
etenkin, jos he ovat jo suorittaneet valmistavan koulutuksen.

Muutamissa kommenteissa arveltiin maahanmuuttajataustaisen opiskelijan haasteena ole-
van toisaalta se, että hän selviytyy kielitestistä ja pääsee ylipäätään opiskelemaan amma-
tilliselle toiselle asteelle. Toisaalta taas haasteena pidettiin sitä, että kielitestin läpäisystä 
huolimatta osa opiskelijoista ei selviydy ammatillisista opinnoista kielellisesti. Yhtä mieltä 
oltiin siitä, ettei kielitestien tasoa tule nostaa, vaan pikemminkin kehittää perusopetukses-
ta toiselle asteelle siirtymisvaiheen toimenpiteitä, kuten maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, jonka aikana sekä kielellisiä että muita opis-
keluvalmiuksia voitaisiin vielä parantaa. Huoli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
etenemisestä perusopetuksesta toiselle asteelle ja työelämään erilaisine nivelvaiheineen, oli 
yhteinen kaikissa haastatelluissa oppilaitoksissa.

2.2. Opintojen ohjaus ja tuki 

Opintojen ohjaus- ja tukipalveluja koskevissa kysymyksissä kartoitettiin sitä, mitä opinto-
jen tukipalveluja koulutuksen järjestäjillä oli erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiske-
lijoille, keneltä tukea voitiin saada, olivatko tukipalvelut riittävät opiskelijoiden tarpeisiin 
nähden ja hyödynsivätkö he tarjolla olevia palveluja. Koulutuksen järjestäjän kyselyn vas-
tausten perusteella maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oli opintojen tukipalveluista 
eniten tarjolla opinto-ohjausta, tukiopetusta, ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen 
tukea, keskusteluapua, tukea lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin, neuvontaa ja tukea 
arkielämään sekä tukea matematiikan vaikeuksiin. Vähän yli puolessa (62 %) oppilaitok-
sista oli tarjolla myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta (liite 9a).

Alle puolet koulutuksen järjestäjistä ilmoitti, että heillä oli tarjolla opiskelijoiden tueksi suo-
men kielen lisäopetusta tai selkokielistä oppimateriaalia. Vain muutamissa oppilaitoksissa 
oli tarjolla maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille omakielisen koulunkäyntiavustajan tai 

23  Opetushallitus on julkaissut vuonna 2008 Kieli testiin -oppaan ammatilliseen peruskoulutukseen 
hakevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suomen kielen testaamiseen oppilasvalinnan 
yhteydessä. Oppaassa annetaan ohjeita ja ideoita testin laatimiseen sekä kielitaidon arviointiin 
ammatillisessa koulutuksessa. (Pitkänen ym. 2008.)

24  Opetushallitus on julkaissut vuonna 2008 Suomi hallussa? -oppaan S2-oppilaan kielitaidon arvioinnin 
tueksi perusopetuksen päättövaiheessa. Oppaan tavoitteena on ollut mm. yhtenäistää S2-arviointia ja 
välittää tietoa opiskelijan kielitaidosta toiselle asteelle siirryttäessä. (Eräniemi ym. 2008.)



-ohjaajan palveluja, opetusta omalla äidinkielellä tai muita pelkästään heille suunnattuja 
tuki- ja ohjauspalveluja. (Liite 9a.)

Vastauksissa mainittuja pelkästään maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattu-
ja tuki- ja ohjauspalveluja olivat mm. oma opinto-ohjaaja, omakielinen opiskelijatutor, 
mahdollisuus käyttää tulkkipalveluja, ryhmässä tai yksilöopetuksena tapahtuva S2-kielen 
lisäopetus, mahdollisuus saada enemmän lähiopetusta, suullinen tenttimahdollisuus, eril-
linen tuki näyttösuunnitelmien tekemiseen sekä kulttuuri-identiteettiä tukeva toiminta. 
ESR-hankkeiden tuloksena syntyneet tukitoimet, yhteistyö maahanmuuttajatyötä tekevien 
viranomaisten, muiden tahojen ja maahanmuuttajayhdistysten kanssa sekä opiskelijoiden 
ohjaaminen käyttämään heidän palveluitaan mainittiin yksittäisinä pelkästään maahan-
muuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuina tukipalveluina. 

Aivan kuten maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille tarjolla olevista ohjaus- ja tukipalve-
luista suurin osa oli oppilaitoksissa ylipäätään kaikille opiskelijoille tarjolla olevia palveluita, 
olivat vastauksissa useimmiten mainitut maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavat 
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henkilöt niitä oppilaitosten ohjaus- ja tukihenkilöitä (opettajia, terveydenhoitajia ja opinto-
ohjaajia), joilta kuka tahansa opiskelija voi hakea ja saada tukea. 

Kuvio 2. Keneltä maahanmuuttajataustainen opiskelija voi saada tukea (N =68)

Muina maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavina henkilöinä mainittiin useimmi-
ten ammatinohjaaja tai ryhmäohjaaja (12 mainintaa), erityisopettaja tai muu opetuksen 
tukihenkilöstöön kuuluva henkilö (12), oppilaitoksen johdon edustaja (8) tai asuntolan 
henkilöstöön kuuluva henkilö (6). Muita vastauksissa mainittuja tukea antavia henkilöitä 
olivat maahanmuuttajien suomen kielen opettaja tai omakielinen ohjaaja (3), oppilaitoksen 
toimistohenkilöstön edustaja (2), opiskelu- tai työvalmentaja (2), opintoneuvoja/avustaja 
(2) tai nuoriso-ohjaaja (2). Yksittäisinä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavina 
henkilöinä mainittiin vielä mm. lääkäri, kansainvälisten asioiden koordinaattori, kuntou-
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tusohjaaja, opiskelijapastori sekä eri toimijoiden muodostama tukiverkosto. Vastauksista 
päätellen maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ohjaavat lähes kaikki mahdolliset oppi-
laitoksen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. 

Vastaajista 82 % piti olemassa olevia tukipalveluja maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden tarpeisiin nähden riittävinä tai kohtalaisina. Opiskelijoiden määrä vaikuttaa heille 
suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden riittävyyttä koskeviin arvioihin seuraavanlaisesti.

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä

Riittävät tai 
kohtalaiset 

tukipalvelut %

Vähäiset tai 
riittämättömät 
tukipalvelut %

n

1 - 10 73 27 22

11 - 50 82 18 22

51 - 100 90 10 10

yli 100 93 7 14

Yhteensä 82 18 68

Taulukko 15. Arvio tukipalveluiden riittävyydestä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
tarpeisiin nähden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän mukaan (N = 68)

Edellä oleva ristiintaulukointi osoittaa, että mitä vähemmän maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita ko. koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä oppilaitoksessa opiskeli, sitä useam-
min heille suunnatut tukipalvelut oli arvioitu joko vähäisiksi tai riittämättömiksi suhtees-
sa opiskelijoiden tarpeisiin. Tarkasteltaessa ohjaus- ja tukipalvelujen riittävyyttä suhteessa 
koulutuksen järjestäjätyyppeihin todettiin erityisesti yksityisten koulutuksen järjestäjien 
joukosta löytyvän eniten niitä järjestäjiä, jotka pitivät olemassa olevia ohjaus- ja tukipal-
veluja vähäisinä tai riittämättöminä suhteessa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
tarpeisiin. 

Koulutuksen 
järjestäjätyyppi

Riittävät tai kohtalaiset 
tukipalvelut %

Vähäiset tai 
riittämättömät 
tukipalvelut %

n

Kunta 90 10 10

Kuntayhtymä 85 15 34

Yksityinen 70 30 20

Valtio 100 0 4

Taulukko 16.  Arvio tukipalveluiden riittävyydestä maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden tarpeisiin nähden koulutuksen järjestäjätyypeittäin (N = 68)

Enemmistö (83 %) kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjien edustajista oli sitä miel-
tä, että opiskelijat hyödyntävät heille tarjolla olevia ohjaus- ja tukipalveluita joko paljon 
tai kohtalaisesti. Oppilaitoksessa opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
lukumäärällä tai koulutuksen järjestäjätyypillä ei näytä olevan vastausten valossa vaikutusta 
siihen, miten paljon opiskelijoiden arvioidaan hyödyntävän heille tarjolla olevia ohjaus- ja 
tukipalveluja (taulukko 17).
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Maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoiden määrä

Hyödynnetään paljon 
tai kohtalaisesti %

Hyödynnetään 
vähän tai ei 
lainkaan %

n

1 - 10 77 23 22

11 - 50 86 14 21

51 - 100 90 10 10

yli 100 85 15 13

Taulukko 17. Arvio ohjaus- ja tukipalveluiden hyödyntämisestä maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden määrän mukaan (N = 66)

Kysymykseen siitä, millaista ohjausta ja tukea maahanmuuttajataustainen opiskelija saa, jos 
hän on keskeyttämässä opintojaan, oli enemmistö vastaajista (47 vastaajaa) kuvannut oppi-
laitoksen oppilashuoltoryhmän25 toimenpiteitä, joiden aikana opiskelijan kanssa keskustel-
laan keskeyttämisen syistä ja häntä ohjataan eteenpäin jatkotoimenpiteisiin oppilaitoksen 
yhteistyöverkoston palveluja hyödyntäen. Osa vastaajista (9) oli todennut yksiselitteisesti, 
että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saavat samat ohjaus- ja tukipalvelut kuin muutkin 
opiskelijat. Tässä muutama esimerkki koulutuksen järjestäjien edustajien vastauksista:

”Opiskelija keskustelee ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa (tilanteen 
mukaan), yhteistyötä maahanmuuttajatahojen kanssa, opiskelijan ohjaus eteenpäin opin-
tojen keskeytystilanteessa.”

”Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuutta keskustella opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa kes-
keyttämiseen vaikuttavista asioista. Samalla selvitetään tukitoimia muilla sektoreilla ja 
ohjataan opiskelija näiden palvelujen piiriin.”

”Samma som övriga: diskussion med studiehandledaren (+ föräldrar om < 18 år).”
 
Yksittäisiä esimerkkejä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan keskeyttämistilanteessa saa-
masta tuesta olivat mm. mahdollisten tulkkipalveluiden käyttö asioinnissa, yhteistyö maa-
hanmuuttajajärjestöjen kanssa, erillisten oppimisympäristöjen käyttö sekä ohjaaminen 
pajatoiminnan pariin. Yhdessä vastauksessa todettiin panostettavan erityisesti ennaltaehkäi-
sevään toimintaan, kuten S2-opetukseen, ammatilliseen tukiopetukseen venäjän ja somalian 
kielellä, opetuksen tukitunteihin ja oppimisen tukipisteen palveluiden hyödyntämiseen. 

Ohjaus- ja tukipalveluiden tärkeydestä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opin-
tojen keskeyttämisten ehkäisemisen kannalta oltiin hyvin yksimielisiä. Tärkeinä vastaajat 
pitivät etupäässä niitä ohjaus- ja tukipalveluja, joita oppilaitoksessa myös useimmiten oli 
opiskelijoille tarjolla (ks. edellä s. 31). Näitä lähes kaikkien vastaajien tärkeinä pitämiä 
ohjaus- ja tukipalveluja olivat mm. opinto-ohjaus, keskusteluapu, neuvonta ja tuki arki-
elämään, tukiopetus, ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tuki, tuki lukemisen ja 
kirjoittamisen vaikeuksiin, suomi tai ruotsi toisena kielenä -tavoitteiden mukainen opetus, 

25  Vastausten perusteella oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmään kuului useimmiten opinto-ohjaaja, 
kuraattori ja opettaja ja/tai erityisopettaja.
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selkokielinen oppimateriaali, muu suomen kielen lisäopetus ja tuki matematiikan vaike-
uksiin. (Liite 9b.)

Muita pelkästään maahanmuuttajataustaisille suunnattuja tuki- ja ohjauspalveluja piti tär-
keinä niukasti yli puolet vastaajista. Enemmistö vastaajista piti vähemmän tärkeinä kes-
keyttämisten ehkäisemisen kannalta opetusta omalla äidinkielellä ja omakielisen koulun-
käyntiavustajan tai -ohjaajan palveluja. Nämä olivat niitä samoja tukipalveluja, joita oli 
ylipäätään tarjolla vain muutamassa oppilaitoksessa (ks. edellä s. 31 - 32).

2.3. Tukitoimet maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden näkökulmasta

Myös ammatilliset perusopinnot keskeyttäneiltä maahanmuuttajataustaisilta opiskelijoilta 
kysyttiin opintojen ohjaukseen ja tukeen ja niiden riittävyyteen liittyviä kysymyksiä. Opis-
kelijoiden enemmistö (61 %) vastasi, etteivät he tarvinneet tukea ammatillisissa opinnois-
saan. Opiskelijoista, jotka olivat puolestaan tarvinneet ohjausta ja tukea, 64 % kertoi ha-
keneensa tukea itse. Heistä 77 % kertoi saaneensa tukea sitä pyytäessään. Tukea saaneista ja 
sitä hakeneista opiskelijoista kahdeksan opiskelijaa kertoi saamansa tuen olleen riittävää tai 
lähes riittävää. Kohtalaiseksi tuen määrän arvioi viisi opiskelijaa. Kukaan ei kokenut, että 
tuki olisi ollut vähäistä tai täysin riittämätöntä. Vastausten lähempi tarkastelu osoitti, että 
ne muutamat opiskelijat, jotka olisivat tukea tarvinneet, olivat tarvinneet paljon erilaista 
tukea ja heitä oli tukenut useat oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat.

Opiskelijat kertoivat omin sanoin tarvinneensa apua mm. suomen kielessä, ammatillisissa 
aineissa, työssäoppimisessa, lääkehoidossa ja -laskuissa, luetun ymmärtämisessä, keskitty-
misessä tunneilla, vaikeissa tehtävissä tai ylipäätään opetuksen aikana. Yksi opiskelija kertoi 
lisäksi tarvinneensa tukea asumisen järjestämiseen, oleskeluluvan hakemiseen ja yleisesti 
koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. 

Henkilöt, joilta opiskelijat useimmiten olivat tukea saaneet, olivat opettajia tai opinto-
ohjaajia. Jonkun verran he olivat saaneet tukea myös muilta oppilaitoksen henkilökuntaan 
kuuluvilta henkilöiltä. Oppilaitoksen ulkopuolisista tahoista eniten heitä oli tukenut perhe. 
Muutama opiskelija oli saanut tukea lisäksi joko kavereilta tai joltain muulta henkilöltä, 
kuten ammatilliselta ohjaajalta, luki- tai erityisopettajalta. Kukaan heistä ei saanut tai ha-
kenut tukea uraohjaajalta tai psykologilta. 

Kysymykseen, millaista tukea he olivat saaneet, opiskelijat vastasivat saaneensa eniten 
opinto-ohjausta, neuvontaa ja tukea arkielämään, keskusteluapua, lisää suomen kielen ope-
tusta, tukiopetusta ja tukea ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen. Vain muutama 
opiskelija vastasi saaneensa tukea lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan vaikeuksiin, 
opastusta yhteishakuun tai selkokielistä oppimateriaalia. Yksi opiskelija vastasi saaneensa 
suomi toisena kielenä -opetusta. Kukaan ei maininnut saaneensa tukea omakieliseltä kou-
lunkäyntiavustajalta tai ohjaajalta tai saaneensa opetusta omalla äidinkielellä. (Liite 10a.) 

Kysymykseen siitä, millaista tukea he olisivat tarvinneet, jos he eivät saaneet tukea tai tuki ei 
ollut riittävää, vastasi 19 opiskelijaa. Eniten opiskelijat olisivat tarvinneet opinto-ohjausta, 
keskusteluapua, suomi toisena kielenä -opetusta tai lisää suomen kielen opetusta. Muita 
opintojen tukimuotoja, kuten tukiopetusta ja tukea lukemisen, kirjoittamisen tai matema-
tiikan vaikeuksiin ja ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen olisi muutama opiskelija 
tarvinnut opintojensa tueksi. Kukaan vastaajista ei kokenut tarvinneensa opetusta omalla 
äidinkielellä. (Liite 10b.)
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Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi tukiopetusta, ohjausta 
ja neuvontaa, kun olivat sitä tarvinneet. He olivat saaneet apua kaikilta opetus- ja ohjaus-
henkilöstöön kuuluvilta henkilöiltä, kun olivat sitä tarvinneet. Erityisesti mainittiin S2-
opettajat ja koulunkäyntiavustajat, jotka olivat opiskelijoiden sanojen mukaan kärsivällisesti 
auttaneet heitä selviytymään opintojen kielellisistä vaikeuksista. Kaikkeen saatavilla olevaan 
apuun suhtauduttiin myönteisesti, kuten tässä:

”Meillä aloitti tänä vuonna oma kouluavustaja. Jokainen, jolla on vaikeuksia tai puuttuu 
ne tehtävät tai jotain, siis mennään hänelle ja sovitaan se aika, milloin tehdään ja hän 
yrittää auttaa meitä. Se on kiva asia.”

2.4. Ohjauksen ja tuen kehittämistarpeet

Ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämistarpeita kartoittavaan kysymykseen vastasi 55 koulu-
tuksen järjestäjän edustajaa. Vastaajien selkeän enemmistön mielestä tukitoimia tulisi ke-
hittää ennen kaikkea suuntaamalla lisää resursseja suomen kielen ja kulttuurin opetukseen 
(21 mainintaa), ohjaus- ja tukipalveluihin ja erilaisten opetusmenetelmien kehittämiseen 
(21). Vastauksissa tuotiin esille se, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat li-
sää suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta ja ammattiopintoihin integroitua kielen tu-
ki- ja lisäopetusta. Yhtä merkittävänä kuin kielen lisäopetus nähtiin myös opetus ja tieto 
suomalaisista tavoista ja erityisesti työelämän pelisäännöistä. Entistä enemmän resursseja 
tulisi myös kohdentaa heille suunnattuun tukiopetukseen, pienryhmä- ja yksilöohjaukseen 
sekä työssäoppimisen ja näyttöjen tukemiseen. 

Tukipalveluiden kehittämisessä pidettiin merkittävänä myös yhteistyön kehittämistä ja työn-
jaon selventämistä eri toimijoiden, kuten oppilaitosten, viranomaisten ja maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita ohjaavien tahojen välillä (12). Opettajien täydennyskoulutusta ja 
ylipäätään tiedon lisäämistä maahanmuuttajista ja heidän ohjaus- ja tukitarpeistaan sekä 
välineitä selkokielisen opetusmateriaalin tekemiseen pidettiin keinoina kehittää tukitoimia 
(8). Alla muutama esimerkki siitä, miten kyselyyn vastanneiden mielestä tuki- ja ohjaus-
palveluita haluttaisiin kehittää: 

”Opetukseen ja ohjaukseen tarvitaan huomattavasti enemmän aikaa ja resursseja. Näin 
erityisesti opintojen alkuvaiheessa, mutta näillä opiskelijoilla koko opintojen ajan. Näki-
sin myös opettajien ja ohjaajien lisäkoulutuksen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den opetukseen ja ohjaukseen tärkeänä. Ettei vaan ilmoiteta ”sinä opetat ensi lukukauden 
maahanmuuttajaryhmää.”

”(E)enemmän resursseja kieli- ja kulttuurikoulutukseen, ohjauspalvelujen kehittäminen, 
verkostoyhteistyö.”

”Enemmän yksilöllistä ohjausta/tukiopetusta, koulunkäyntiavustajan palvelut, opettajil-
le mahdollisuus selkeäkielisen materiaalin tuottamiseen, suomi toisena kielenä opetuksen 
lisääminen.”

 
”Määrärahoja tulisi ohjata tukipalveluihin, ohjauksen ja kielipalveluiden pitäisi kulkea 
aina käsi kädessä, yhteistyöverkkoja eri asiantuntijoiden välillä pitäisi lisätä ja vahvistaa, 
tehdä maahanmuuttajia näkyviksi, järjestää täydennyskoulutusta opettajille.”

Tukipalvelujen kehittämisen kannalta tärkeinä pidettiin myös ohjauspalveluiden saamista 
opiskelijoiden omalla äidinkielellä sekä sitä, että oppilaitoksessa olisi maahanmuuttajien 
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oma opinto-ohjaaja, tukihenkilö tai ylipäätään maahanmuuttaja-asioiden yhteyshenkilö 
(16). Mahdollisuus käyttää tarvittaessa tulkkia mainittiin yhtenä tärkeänä tukipalveluiden 
kehittämisehdotuksena. 

Muita vastauksissa mainittuja yksittäisiä kehittämistoimenpiteitä olivat:
- aikaisemman koulupohjan ja opiskelijan yksilöllisten ohjaustarpeiden huomioiminen
- riittävän valmentavan koulutuksen tarjoaminen ennen ammatillisten opintojen 

aloittamista
- kielitaidon varmistaminen ennen opiskelijavalintaa
- olemassa olevien tukiverkostojen hyödyntäminen ja opiskelijoiden huomioiminen 

paremmin opintojen aikana
- asunnon järjestäminen opiskelupaikkakunnalta
- tuen suuntaaminen ongelmien ennaltaehkäisyyn
- valtion lisäresurssien lisääminen
- tiedon ja tuen jakaminen työssäoppimispaikoille monikulttuurisuudesta 

Muutamassa vastauksessa todettiin, ettei juuri nyt ole tarvetta erityisesti maahanmuutta-
jataustaisille opiskelijoille suunnattujen tukipalvelujen kehittämiseen, koska oppilaitoksen 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärä oli niin vähäinen.

2.5. Yhteistyö vanhempien kanssa

Koska selvitystyöhön osallistuneet oppilaitosten edustajat pitivät yhtenä merkittävänä 
opintojen etenemiseen vaikuttavana tekijänä opiskelijan perheeltään opintoihinsa saamaa 
tukea, haastattelujen aikana keskusteltiin myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Keskeisenä perheiden kanssa tehtävänä yhteistyö-
muotona mainittiin vanhempainillat26, joiden tärkeimpänä tavoitteena oli kertoa opiske-
lijoiden vanhemmille opiskelusta ammatillisella toisella asteella.

Maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistumisesta tai pikemminkin osallistumatto-
muudesta vanhempainiltoihin keskusteltiin paljon. Suurin osa oppilaitosten edustajista oli 
sitä mieltä, että maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin 
oli vähäistä. Niiden vanhempien, joiden erityisesti toivottiin osallistuvan tilaisuuksiin ja 
joiden katsottiin tarvitsevan eniten tietoa opiskelusta, todettiin usein jäävän tilaisuuksista 
pois. Muutamassa yksittäisessä kommentissa arveltiin, että esimerkiksi venäläistaustaiset 
vanhemmat osallistuisivat vanhempainiltoihin arabitaustaisia vanhempia aktiivisemmin. 
Syyksi arveltiin vanhempainiltojen olevan venäläistaustaisille vanhemmille kulttuurisesti 
tutumpi käytäntö kuin arabitaustaisille vanhemmille.

Oppilaitoksissa oli kokemusta siitä, että vanhemmat oli kutsuttu vanhempainiltoihin oma-
kielisillä kutsukirjeillä ja että tilaisuuksiin oli järjestetty maahanmuuttajataustaisia vanhem-
pia varten tulkkaus usealla eri kielellä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että kirjalliset kutsukirjeet 
tavoittavat ylipäätään huonosti maahanmuuttajataustaiset vanhemmat. Toisaalta heidän 
kutsumistaan henkilökohtaisesti esimerkiksi puhelimitse pidettiin epärealistisena erityisesti 
silloin, kun kutsuttavia vanhempia oli paljon. Tulkkauksen järjestäminen vanhempainil-
toihin koettiin työläänä organisoida sekä aikaa ja vähäisiä resursseja vievänä. Harvinaisten 
kielten tulkkeja ei kaikissa tapauksissa uskottu olevan edes mahdollista saada paikalle. Kut-

26  Vanhempainilloista käytettiin myös muita nimityksiä, kuten esimerkiksi nimitystä kotiväenillat, 
jolloin haluttiin korostaa tilaisuuksien olevan tarkoitettuja myös muille opiskelijan taustajoukoille kuin 
vain vanhemmille. 
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sujen käännättäminen ja tulkkien järjestäminen koettiin työlääksi siksi, että lopputulos ei 
ollut läheskään aina ollut toivotun kaltainen.

”Mekin ollaan yritetty järjestää vanhempainiltoja, niin ei niihin kyllä tule porukkaa, 
vaik yrittäis järjestää mihin kellonaikaan tai minä päivänä tahansa Ja ollaan lähetetty 
kutsuja omalla äidinkielellä ja tehty vaikka mitä, et saatais sitä yhteistyötä koteihin.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

”Viimeks me tarjottiin, et tulis tulkitkin. Neljän tai viiden eri kielen tulkit oli paikalla, 
että vanhemmille saadaan kerrottua yleisesti suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, meiän 
valmistavasta koulutuksesta ja ammatillisista perustutkinnoista, mutta hyvin vähän van-
hempia tuli paikalle. Ja sitten se kutsu oli ihan kotiväelle eli sielt olisi saanut tulla avio-
mies tai – vaimo tai joku muu myös, mutta en tiedä, mikä siinä sitten on se ongelma.” 
(Opetus – ja ohjaushenkilöstön edustaja)

”Kyllä se tiedotus on varmaan ihan avainsana, mutta millä tavalla se tehdään. Jos me lä-
hetetään se kirjekuori kotiin, mustavalkoista tekstiä suomeksi, niin se ei riitä, vaan siinä 
pitää olla semmonen ihan kasvokkain tai hyvin läheinen kontakti, että se koetaan henki-
lökohtaiseksi se kutsu…Kuka se on sitten se kuka kutsuu. Se, että otetaan sitä kulttuuriin 
kuuluvaa tuttua väkeä, on varmaan yks väylä.”
 (Oppilaitosjohdon edustaja)

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että opettajat kokevat yhteydenpidon maahanmuuttajataustai-
siin vanhempiin vaikeana ja että heihin oltiin yhteydessä melko harvoin. Kriittisimmissä 
kommenteissa arveltiin, että yhteydenottoa vanhempiin pitkitettäisiin tai jopa välteltäisiin. 
Syyksi arveltiin pelkoa kielellisistä väärinymmärryksistä tai sitä, että asiat mutkistuisivat 
entisestään. Haasteelliseksi koettiin tilanteet, joissa opiskelija toimii tulkkina vanhempien 
ja oppilaitoksen edustajien välisessä kanssakäymisessä. Toisaalta, koska maahanmuuttaja-
taustaiset opiskelijat ovat usein muita opiskelijoita vanhempia, tulee vanhempien kanssa 
tehtävän yhteistyön esteeksi usein käytännössä se, että opiskelijat ovat jo täysikäisiä.

Yksittäisinä myönteisinä kokemuksina haastatteluihin osallistuneissa oppilaitoksissa mai-
nittiin maahanmuuttajataustaisten vanhempien osallistuminen mm. valmistavan koulutuk-
sen vanhempainiltoihin ja muihin yhteisiin tilaisuuksiin sekä oppilaitosten avointen ovien 
päiviin. Onnistuneina vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön muotoina mainittiin lisäksi 
keskustelut kahden kesken luokanvalvojien tai ryhmäohjaajien kanssa sekä erilaiset yhteisen 
tekemisen, kuten esimerkiksi ruuanlaiton, merkeissä tapahtuvat tapaamiset. Esimerkkinä 
vanhempien kanssa tehdystä onnistuneesta yhteistyöstä todettiin, että vanhemmat ovat 
sitoutuneita lastensa opiskelun tukemiseen ja kiinnostuneita opintojen edistymisestä sekä 
arvostavat opiskelua ja tutkinnon loppuun suorittamista.

2.6. Opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurisuusosaaminen

Koulutuksen järjestäjän kyselyssä kartoitettiin lisäksi sitä, millaiset mahdollisuudet amma-
tillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on kehittää monikulttuurisuusosaamis-
taan koulutuksen järjestäjän tukemana ja miten olemassa olevia mahdollisuuksia hyödyn-
netään. Vastaajista 97 % oli sitä mieltä, että opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on mahdollisuus 
kehittää koulutuksen järjestäjän tukemana monikulttuurisuusosaamistaan. 

Parhaat mahdollisuudet opetus- ja ohjaushenkilöstöllä oli vastausten perusteella hakeutua 
omaehtoiseen koulutukseen, kouluttautua eri kulttuureista tulevien oppilaiden kohtaami-
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seen, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajien osaamisen hyödyntämiseen tai kehittää 
monikulttuurisuusosaamistaan oppilaitosten kehittämishankkeiden puitteissa. Vähiten 
mahdollisuuksia arvioitiin olevan sen sijaan työnohjaukseen, maahanmuuttajayhdistysten 
tarjoaman asiantuntemuksen sekä maahanmuuttajataustaisten opettajien tai oppilaitoksen 
muun maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osaamisen hyödyntämiseen. (Liite 11.) 
Muina tapoina mainittiin lisäksi verkostoituminen ja yhteistyö mm. paikallisen resurssiren-
kaan27 toimijoiden tai valmistavan koulutuksen opettajien kanssa. Lisäksi mainittiin oppi-
laitosten kansainvälisyysprojektit ja opettajien kansainväliset vaihto-ohjelmat sekä niiden 
puitteissa tehtyjen materiaalien hyödyntäminen.28

Mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamista koulutuksen järjestäjän tukemana 
vastaajien enemmistö (88 %) piti joko riittävinä tai kohtalaisina.

Arvio mahdollisuuksista kehittää 
monikulttuurisuusosaamista

% n

Riittävät tai lähes riittävät 49 32

Kohtalaiset 39 26

Vähäiset tai riittämättömät 12 8

Taulukko 18. Koulutuksen järjestäjän arvio opetus- ja ohjaushenkilöstön mahdollisuuksista kehittää 
monikulttuurisuusosaamistaan koulutuksen järjestäjän tukemana (N =66 )

Siitä huolimatta, että mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamista uskottiin ole-
van, olivat lähes kaikki vastaajat sitä mieltä, että opetus- ja ohjaushenkilöstö hyödyntää 
olemassa olevia mahdollisuuksia vähän tai kohtalaisesti.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö 
hyödyntää mahdollisuuksia kehittää 
monikulttuurisuusosaamistaan

% n

Paljon 6 4

Kohtalaisesti 42 28

Vähän 52 34

Taulukko 19. Koulutuksen järjestäjän arvio siitä, miten paljon opetus- ja ohjaushenkilöstö hyödyntää 
mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamistaan (N = 66)

Haastattelujen aikana keskusteltiin syistä, joiden vuoksi opetus- ja ohjaushenkilöstön ar-
vellaan hyödyntävän vähänlaisesti mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamistaan 
koulutuksen järjestäjän tukemana. Syistä oltiin keskusteluissa yksimielisiä. Monikulttuu-

27  Resurssirengas on erityisesti maahanmuuttajakoulutuksen parissa työskentelevien alueellinen 
yhteistyöpiiri, jossa voi yhdessä keskustella työhön liittyvistä asioista, suunnitella koulutusta, selvittää 
maahanmuuttajien koulutustarvetta ja tiedottaa koulutuksesta. Resurssirenkaita on tällä hetkellä 
Joensuussa, Jyväskylässä, Porissa, Turussa, Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Opetushallitus tukee 
resurssirenkaiden toimintaa. (www.uwasa.fi/levon/resurssirengas/mika.)

28 Yhtenä esimerkkinä kehittää opettajien monikulttuurista osaamista mainittiin nk. kulttuurilaboratorio-
projektin menetelmät. (Ks.enemmän Teräs 2004, 133 – 144.)
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risuusosaamisen katsottiin olevan vain yksi niistä aiheista, joista opettajien tulisi tänä päi-
vänä päivittää osaamistaan ja hankkia täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen myös 
monikulttuurisuusosaamisen suhteen nähtiin kasautuvan vain osalle opettajista, kuten 
oheinen kommentti osoittaa:

”Hankkeiden myötä ollut yksittäisiä hyviä koulutuksia, mutta vain kymmenkunta on 
osallistunut. Mukana olivat ne, joilla on jo paljon käytännön kokemusta, antoi mahdolli-
suuden jakaa kokemuksia. Haasteena se, etteivät kaikki opettajat osallistu koulutuksiin.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Kielteisten asenteiden uskottiin vaikuttavan siihen, miksi jotkut opettajat hyödyntävät 
mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamistaan vähän. Näiden opettajien arveltiin 
suhtautuvan usein kielteisesti ylipäätään opettajien täydennyskoulutusta kohtaan. 

”…ja tietysti täytyy kyllä ihan rehellisesti sanoa sekin, että kyllä osalla opettajia on niillä-
kin sitä asennevammaa elikä ei ne välttämättä ymmärrä, että missä mennään…et ei se ( 
= maahanmuuttajien opettaminen) käy tosta noin vaan!” 
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

”Opettajilla on entistä enemmän haasteita myös valtaväestön opiskelijoiden kanssa…ei 
välttämättä asenteet, vaan jaksaminen, koska maahanmuuttajien opettaminen on kaksi 
kertaa työläämpää.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Yhtenä keinona vaikuttaa henkilöstön kielteisiin asenteisiin mainittiin haastatteluissa op-
pilaitoksen johdon edustajien sitoutuminen edistämään oppilaitoksen monikulttuuristu-
mista.

Vaikka kanssakäyminen opettajien kanssa kuvattiin pääosin toimivaksi, toivat myös haas-
tatteluihin osallistuneet opiskelijat esille esimerkkejä opettajien kielteisistä asenteista maa-
hanmuuttajataustaisia opiskelijoita kohtaan. Monet heistä arvelivat, etteivät opiskelijat 
uskaltaisi kertoa ja nostaa esille tilanteita, joissa he kokevat, että opettaja on kohdellut hei-
tä epäoikeudenmukaisesti tai väärin. Syyksi he kertoivat opiskelijoiden pelkäävän, että he 
jäävät asiassa alakynteen tai että asian nostaminen esille vaikuttaisi opinnoissa etenemiseen 
ja arviointeihin. Joissain tapauksissa suomea äidinkielenään puhuvat opiskelijatoverit olivat 
nostaneet asioita esille heidän puolestaan.

Tässä yhteydessä keskusteltiin oppilaitosten edustajien kanssa paljon opettajien jaksamisesta. 
Ajan puutteen ja sijaisjärjestelyihin liittyvien vaikeuksien katsottiin vähentävän opettajien 
motivaatiota osallistua ylipäätään minkään aiheen täydennyskoulutukseen.

”Tilaisuuksia on järjestetty monikulttuurisuudesta, mutta opettajat eivät mene, koska ha-
luavat tehdä vain perustehtävät, eivät koske vain monikulttuurisuuskoulutuksia” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

”Opettajien asenteet muuttumassa; opettajat, jotka eivät muutenkaan kehitä omia taito-
jaan, eivät kehitä itseään tässäkään asiassa, pääkaupunkiseudulla asia kuitenkin arkipäi-
vää.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)
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Erityisesti oppilasjohdon edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa keskusteltiin lisäksi 
haasteista, joita ammatillisten oppilaitosten opettajien työhön tänä päivänä kohdistuu. Osa 
opettajista pitää itseään ennen kaikkea ammatinopettajina ja kokee tänä päivänä opettajilta 
entistä enemmän vaadittavan ohjauksellisen ja kasvatuksellisen työotteen itselleen vieraana. 
Toisaalta juuri tämän ohjauksellisen otteen uskottiin olevan sen, mitä tarvitaan niin maa-
hanmuuttajataustaisten kuin muiden opiskelijoiden opintojen etenemisen edistämisessä ja 
keskeyttämisten ehkäisemisessä.

”Jos tukitoimet tulevat ulkoapäin ja moni eri ihminen tekee työtä nuoren kanssa, se ei ole 
hyväksi; asennekysymys, onko pelkkä tiedon jakaja vai onko myös kasvatusvastuu; onko 
opettajilla resursseja hoitaa ryhmän asioita ja onko hänelle luontaista toimia myös kasvat-
tajana – tämä on avainkysymys!” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Ratkaisuna siihen, miten henkilöstön monikulttuurisuusosaamista tulisi kehittää, toivottiin 
suurimmassa osassa koulutuksen järjestäjän kyselyn vastauksia lisää täydennyskoulutusta 
(37 mainintaa). Täydennyskoulutusta toivottiin lisää mm. maahanmuuttajaopiskelijoiden 
kohtaamisesta, ohjaamisesta ja oppimisvaikeuksien tunnistamisesta, selkokielisen opetus-
materiaalin tuottamisesta ja käyttämisestä, maahanmuuttajuudesta ja kotoutumisen eri 
vaiheista sekä eri maiden koulujärjestelmistä ja kulttuurieroista yleensä. 

Työnantajilta kaivattiin selkeämpää ajallista ja taloudellista panostusta opetus- ja ohjaus-
henkilöstön kouluttautumiseen. Joidenkin haastateltujen oppilaitosten edustajien mielestä 
koulutuksen tulisi olla pakollista kaikille, koska sen katsottiin kuuluvan opettajalta vaadit-
tavaan osaamiseen erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa maahanmuuttajataustaista väes-
töä on paljon. Lisäksi monikulttuurisuusosaamisen tulisi vastaajien mielestä näkyä entistä 
enemmän osana ammatillista opettajankoulutusta. Hyvänä esimerkkinä mainittiin vasta-
uksissa se, miten oppilaitos on profiloitunut vuosien saatossa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden kouluttajana ja sen myötä oppilaitokseen kertynyt maahanmuuttajatyön ja 
kulttuurintuntemuksen osaaminen on laajentanut opettajien toimenkuvaa niin, että he 
toimivat nyt vuorostaan muiden opettajien kouluttajina. 

Muina tapoina kehittää henkilöstön osaamista mainittiin mm. maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden, valmistavan koulutuksen opettajien sekä monikulttuurisuustyötä tekevien 
tahojen kanssa tehtävä yhteistyö ja heidän osaamisensa hyödyntäminen (7) sekä opetus-
menetelmien ja -materiaalien kehittäminen (6). Keskeisiä keinoja kehittää osaamista olivat 
muutaman vastaajan mielestä oppilaitoksen asenneilmapiirin parantaminen ja ymmärryksen 
lisääminen eri kulttuurien edustajia kohtaan (6) sekä hanketoiminta ja verkostoituminen 
niin paikallisesi kuin valtakunnallisestikin (4). Vastauksissa tuotiin esille useita eri keinoja 
kehittää henkilöstön osaamista, kuten alla olevissa esimerkeissä:

”Opetusmenetelmien kehittäminen ja monipuolistaminen tukisi myös maahanmuuttajien 
kouluttamista. Monikulttuurisuusosaaminen kehittyy maahanmuuttajien kanssa toimies-
sa. Aihepiiriä tulee käsitellä henkilöstön koulutuksessa riittävän säännöllisesti. Asia tulee 
ottaa huomioon myös henkilökunnan rekrytoinneissa.”

”Tiedottamalla, koulutuksella, yhteistyöllä maahamuuttajaviraston, maahanmuuttajayh-
distyksen, maahanmuuttajia työllistävien yritysten ja maahanmuuttajataustaisten asian-
tuntijoiden kanssa, Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden asiantuntemuksen käyttö 
koulutusyhteistyönä, Muulle henkilöstölle suunnattua tietoa ja tukitoimia työssään maa-
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hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa opettajien lisäksi (oppilaanohjaajat, tervey-
denhoitajat, asuntolanhoitajat, toimistohenkilöstö, työnjohtajat, puutarhurit, keittiöhen-
kilöstö yms.).”

”(T)tarvitaan vielä asennemuokkausta, jotta opettajat ovat valmiita hyödyntämään kai-
ken tarjolla olevan koulutuksen.”

Yksittäisinä keinoina mainittiin mm. erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, kult-
tuurikylvyt, hyvien käytäntöjen levittäminen, vertaistuki, tutustumismatkat, harjoittelu 
ja maahanmuuttajin tutustuminen. Yksi vastaaja totesi, että opetus- ja ohjaushenkilöstön 
monikulttuurisuusosaaminen on tällä hetkellä jo riittävää. 

Koulutuksen järjestäjien kyselyssä kysyttiin myös, oliko koulutuksen järjestäjällä yhteinen 
maahanmuuttajakoulutuksen strategia, suunnitelma tai muu ohjeistus. Kysymykseen vastan-
neista koulutuksen järjestäjien edustajista 66 % vastasi, ettei heillä ole maahanmuuttajakou-
lutuksen strategiaa. Mitä enemmän ko. oppilaitoksessa opiskeli maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita, sitä useammin ko. koulutuksen järjestäjällä oli maahanmuuttajakoulutuksen 
strategia. Niiltä koulutuksen järjestäjiltä, joilla strategia oli, kysyttiin haastatteluissa sitä, 
miten sen olemassaolo näkyy oppilaitoksen toiminnassa. Haasteena pidettiin yleisesti si-
tä, miten hyvin strategioiden linjauksista tiedetään ja miten hyvin ne tulevat esille oppi-
laitoksen toiminnassa. Esimerkkinä tästä oli tilanne, jossa haastateltavina olleet opetus- ja 
ohjaushenkilöstön edustajat eivät tienneet oppilaitoksen maahanmuuttajakoulutuksen 
strategiasta, vaikka oppilaitosjohdon edustajat olivat hetkeä aikaisemmin omassa haastat-
telussaan vahvistaneet sen olemassaolon. Muutamassa vastauksessa liittyen oppilaitoksen 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattujen tukipalveluiden kehittämiseen oli 
nimenomaan ehdotettu monikulttuurisuusstrategian laatimista.
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3. Koulutuksen keskeyttäminen

Keskeyttämisiin liittyen koulutuksen järjestäjien kyselyssä tiedusteltiin, seurataanko maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä ja jos seurataan, niin mi-
ten. Kysymykseen vastanneista koulutuksen järjestäjien edustajista 69 % vastasi seuraavansa 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä. Lähes puolet myönteisesti kysy-
mykseen vastanneista kertoi, että näiden opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä seurataan 
oppilaitoksessa samalla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä. 
Muutamat koulutuksen järjestäjien edustajat olivat vastauksessaan kuvanneet sitä prosessia 
ja niitä toimenpiteitä, jotka oppilaitoksessa käynnistyvät opiskelijan keskeyttäessä opin-
not.  

 
”Keskeyttämisten yhteydessä selvitetään syy, miksi opiskelija keskeyttää (kirjataan ylös). 
Ryhmänohjaaja/kuraattori/opinto-ohjaaja keskustelee  opiskelijan kanssa ennen keskeytys-
päätöksen tekemistä.”

”Ryhmien vastaavat tutor-opettajat seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä ja käy-
vät opiskelijoiden kanssa tutorkeskusteluja. Opiskelijoita, joilla on vaikeuksia opinnois-
saan, ohjataan aktiivisesti tukitoimiin. Ennen kuin opiskelija keskeyttää, hän on käy-
tännössä poikkeuksetta ollut yhteydessä opinto-ohjaajaan tai kuraattoriin, jonka kanssa 
opintojen jatkamisesta on keskusteltu ja tarvittavaa tukea kartoitettu ja tarjottu. Hyvin 
harvoin opiskelija keskeyttää ilman ohjauskeskustelua. Opiskelijoiden tilannetta käsitel-
lään opiskelijahuoltotyöryhmässä. Keskeyttämisen syyt kirjataan seurantaa varten.”

Muutama koulutuksen järjestäjän edustaja vastasi seuraavansa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisiä läsnä- ja poissaoloja seuraamalla tai opiskelijahallinto-ohjel-
mien ja tilastoinnin avulla. Kaksi koulutuksen järjestäjän edustajaa vastasi puolestaan, ettei 
heillä ole erillistä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten seurantaa ja 
yksi vastaaja totesi, ettei heillä ole keskeyttämisiä.

Kun keskeyttämisten seurannasta keskusteltiin uudelleen haastattelujen yhteydessä, enem-
mistö oppilaitoksen edustajista totesi, ettei heillä seurata maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden opintojen etenemistä tai keskeyttämisiä erikseen eikä heillä ole keskeyttämis-
ten syistä, määristä tai taustatekijöistä yksityiskohtaista tietoa. Tästä syystä oppilaitosten 
edustajat olivat varovaisia tekemään yleistyksiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisiin liittyen. Vastausten mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
poissaoloja kuitenkin seurataan, niihin puututaan ja opintojen keskeyttämiset tilastoidaan, 
kuten muidenkin opiskelijoiden vastaavat tiedot. Hyvin yleinen haastatteluissa tässä yh-
teydessä esitetty kommentti oli, että opintonsa keskeyttäneet opiskelijat vain ”katoavat”, 
eikä välttämättä edes opettajilla tai opinto-ohjaajilla ole tarkkaa käsitystä siitä, miksi näin 
tapahtui. Usein taustalla oli pitkäaikaisia poissaoloja, joihin ei ehditty tai kyetty puuttu-
maan riittävän nopeasti.

”Ongelmana se, ettei ryhmäohjaaja saa enää kiinni opiskelijaa, joka on ollut poissa ja jol-
la on ollut ongelmia.” 
(Ohjaushenkilöstön edustaja)

Haastatteluissa nostettiin esille myös se, ettei oppilaitoksissa katsottu olevan maahanmuut-
tajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen vaikuttavuudestakaan 
riittävästi tietoa. Tietoa valmistavan koulutuksen käyneiden opiskelijoiden sijoittumisesta 
jatko-opintoihin ja heidän opinnoissa etenemisestään arveltiin olevan yksittäisillä valmis-
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tavan koulutuksen opettajilla, mutta vertailukelpoista tietoa asiasta usealta vuodelta ei us-
kottu olevan.29

Kysymykseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten erillisestä seuran-
nasta suhtauduttiin myönteisesti erityisesti niissä oppilaitoksissa, joissa maahanmuuttaja-
taustaisia opiskelijoita oli paljon. Yhtä mieltä oltiin siitä, että seuranta ja todellinen tieto 
sekä keskeyttämisten lukumääristä että niiden syistä taustatekijöineen auttaisi oppilaitos-
tasolla suuntaamaan ohjaus- ja tukiresursseja keskeyttämisvaarassa olevien maahanmuutta-
jataustaisten opiskelijoiden tukemiseen. Niissä oppilaitoksissa, jotka olivat kooltaan pieniä 
tai joissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden lukumäärä oli vähäinen, opiskelijoiden 
opinnoissa etenemistä todettiin olevan huomattavasti helpompaa seurata ilman erillistä 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten seurantaakin.

3.1. Keskeyttäminen lukuina

Koulutuksen keskeyttämiseen liittyen koulutuksen järjestäjiltä kysyttiin sekä yleistä kes-
keyttämisprosenttia että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia 
lukuvuonna 2007 - 2008. Yleistä keskeyttämisprosenttia koskevaan kysymykseen vastasi 
60 koulutuksen järjestäjän edustajaa ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyt-
tämisprosenttia koskevaan kysymykseen puolestaan 44 koulutuksen järjestäjän edustajaa. 
Kysymykseen vastanneiden oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti oli keskimäärin 8,8 
% ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti keskimäärin 8,1 % 
kyseessä olevana lukuvuonna.

Haastattelujen aikana tuli ilmi, että monissa oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia koskevaan kysymykseen ei osattu vastata tai keskeyt-
täneiden opiskelijoiden määrä oli laskettu poimimalla tarvittavat tiedot yksitellen tilastoista. 
Koulutuksen järjestäjien edustajista peräti 36 prosentilla vastaamattomuuden syynä saat-
toi olla tietämättömyys maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentin 
suuruudesta, kuten tässä:

”Ihan mutu-tuntuma mulla kyllä on, että maahanmuuttajien keskeyttämisprosentti on 
suurempi kuin meidän muiden opiskelijoiden, mutta se voitais tietty laskea, ei oo vielä 
laskettu.”
 (Oppilaitosjohdon edustaja)

Kun sekä yleisiä että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentteja 
tarkastellaan suhteessa oppilaitoksessa opiskelleiden maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden lukumäärään lukuvuonna 2007 - 2008, näytti keskeyttämisten määrä kasvavan jon-
kin verran maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän kasvaessa. Maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden osuus oppilaitoksen ammatillisen opetussuunnitelmaperusteisen 
perustutkinnon opiskelijoista kasvoi myös suhteessa, vaikka tiedot eivät ole eri tarkastelu-
ajankohdan (20.9.2008) vuoksi keskenään täysin vertailukelpoisia.

29  Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen lukuvuotta 2005 - 
2006 koskevassa tilannekatsauksessa todetaan, ettei järjestelmällistä jatkoseurantaa ole opiskelijoiden 
sijoittumisesta tehty (Aunola ja Korpela 2006, 23).
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A B C D 

1 - 10 7,3 0,1 1,7

11 - 50 8,6 12,3 4,5

51 - 100 7,7 12,5 6,4

yli 100 11,8 13,8 9,9
A. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä lukuvuonna 2007 - 2008 (n = 68)
B. Oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008 ka (n = 60)
C. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008 ka (n = 44)
D. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus 20.9.2008 prosentteina ka (n = 64)

Taulukko 20. Oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti ja maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008 sekä maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden osuus maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän mukaan.

Koulutuksen järjestäjistä 4331 oli vastannut sekä oppilaitoksen yleistä keskeyttämisprosenttia 
että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia lukuvuonna 2007 
- 2008 koskeviin kysymyksiin. Näiden 43 oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti 
oli keskimäärin 8,7 % ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskimäärin 7,5 %. 
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus oli keskimäärin viisi prosenttia niissä 40 
oppilaitoksessa, jotka olivat vastanneet heidän osuuttaan koskevaan kysymykseen.

Näiden oppilaitosten vastausten lähempi tarkastelu osoittaa, että suurimmassa osassa op-
pilaitoksia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisten perusopintojen kes-
keyttämisprosentti oli pienempi kuin oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti samana 
lukuvuonna. Yleinen keskeyttämisprosentti oli suurempi kuin maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisprosentti 63 prosentissa oppilaitoksista. 

Oppilaitoksen 
keskeyttämis% 
lukuvuonna 
2007 - 2008

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden 
keskeyttämis% lukuvuonna 
2007 - 2008

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden osuus 
oppilaitoksen opiskelijoista 
20.9.2008 

8,2 (n = 27) 1,6 (n = 27) 4 % (n = 25)

Taulukko 21. Oppilaitokset, joissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli 
pienempi kuin yleinen keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008 (N = 27)

30 Niiden oppilaitosten, joissa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita oli 1 – 10 opiskelijaa, vastaukset 
poikkeavat muista merkittävästi, koska suurin osa näiden oppilaitosten edustajista oli ilmoittanut 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentin olleen nolla ko.lukuvuonna.

31  Yksi koulutuksen järjestäjä oli vastannut maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisprosenttia koskevaan kysymykseen, mutta ei ollut vastannut oppilaitoksen yleistä 
keskeyttämisprosenttia koskevaan kysymykseen.

30
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Edellä oleva taulukko osoittaa, että kyseisenä lukuvuonna näissä oppilaitoksissa on kyselyn 
vastausten perusteella maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämis-
prosentti monta prosenttiyksikköä alhaisempi kuin oppilaitoksen yleinen keskeyttämispro-
sentti ja että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus oppilaitoksen ammatillista 
perustutkintoa opiskelevista oli lähellä kaikkien vastaajien keskiarvoa (5 %). Näistä oppi-
laitoksista 81 % oli oppilaitoksia, joissa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opiskeli 
tarkasteluajankohtana alle 50. Niissä oppilaitoksissa, joissa maahanmuuttajataustaisia opis-
kelijoita opiskeli määrällisesti enemmän (yli 50 - yli 100), heidän keskeyttämisprosenttinsa 
oli lähes tasoissa oppilaitosten yleisen keskeyttämisprosentin kanssa. Poikkeuksena on yksi 
oppilaitos, jossa opiskelee yli 100 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa ja jossa heidän 
keskeyttämisprosenttinsa oli huomattavasti yleistä keskeyttämisprosenttia alhaisempi lu-
kuvuonna 2007 - 2008 (ks. enemmän s. 70). 

Molempiin keskeyttämisprosentteja koskeviin kysymyksiin vastanneista oppilaitoksista 37 
prosentissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli puolestaan 
suurempi kuin oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti. Kuten ohessa olevan taulukon 
tiedot osoittavat, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli lähes 
kaksinkertainen suhteessa ko. oppilaitosten yleiseen keskeyttämisprosenttiin. Näiden op-
pilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti oli sen sijaan vain vähän korkeampi kuin edellä 
esiteltyjen oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti. Maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden osuus oli tarkasteluajankohtana näissä oppilaitoksissa huomattavasti suurempi 
kuin edellä esitetyissä oppilaitoksissa.

Oppilaitoksen 
keskeyttämis% 
lukuvuonna 
2007 - 2008

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden 
keskeyttämis% lukuvuonna 
2007 - 2008

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden osuus 
oppilaitoksen opiskelijoista 
20.9.2008

9,4 (n = 16) 17,3 (n = 16) 8 % (n = 15)

Taulukko 22. Oppilaitokset, joissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti oli 
suurempi kuin yleinen keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 – 2008 (N = 16)

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä näissä oppilaitoksissa jakaantuu lähes 
tasan. Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opiskeli paljon (yli 50 - yli 100) hieman yli 
puolessa (56 %) näistä oppilaitoksista, muissa oppilaitoksissa heidän määränsä oli 11 - 50 
opiskelijaa. Näistä oppilaitoksista 69 % oli Etelä- ja Länsi-Suomen lääneissä sijaitsevia am-
matillisia oppilaitoksia. Oppilaitosten joukossa oli sekä järjestäjätyypiltään että kokonais-
opiskelijamääriltään kaiken tyyppisiä ja kokoisia oppilaitoksia. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että valtaosassa oppilaitoksia ei joko vastattu tai osattu 
vastata maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia koskevaan kysy-
mykseen tai heidän keskeyttämisprosenttinsa oli tarkasteluajankohtana ollut pienempi kuin 
oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti, kuten ohessa olevasta taulukosta ilmenee.
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n

Koulutuksen järjestäjät, jotka eivät vastanneet maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisprosenttia lukuvuonna 2007 - 2008 koskevaan 
kysymykseen

25

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti pienempi kuin 
oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti 
lukuvuonna 2007 - 2008

27

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti suurempi kuin 
oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008

16

Taulukko 23. Keskeyttämisprosentteja koskeviin kysymyksiin vastaamatta jättäneet ja vastanneet 
koulutuksen järjestäjät sen mukaan, oliko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti 
suurempi vai pienempi kuin oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007 - 2008 (N =69)

Koulutuksen järjestäjien edustajia pyydettiin vielä arvioimaan maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisiä suhteessa kantaväestöön erityisesti siinä tapauksessa, jos he 
eivät osanneet vastata kysymykseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämis-
prosentista. Vastaajista hieman yli puolet arvioi maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisten osuuden olevan vähäisempi tai yhtä yleinen kuin kantaväestön edustajien 
osuus keskeyttämisistä. 

Arvio keskeyttämisten osuudesta % n

Keskeyttäminen vähäisempää tai yhtä yleistä 59 30

En osaa sanoa 16 8

Keskeyttäminen yleisempää tai huomattavasti yleisempää 25 13

Taulukko 24.  Koulutuksen järjestäjien arvio maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisten osuudesta suhteessa kantaväestöön (N =51)

Kun arvioita keskeyttämisten osuudesta tarkastellaan suhteessa oppilaitosten maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden lukumäärään lukuvuonna 2007 - 2008, maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden keskeyttämiset arvioitiin joko vähäisemmiksi tai yhtä yleisiksi mitä 
vähemmän ko. oppilaitoksessa oli maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita (taulukko 25). 
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Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden määrä 

lukuvuonna 2007 - 2008

Keskeyttäminen 
vähäisempää tai yhtä 

yleistä %

En osaa 
sanoa %

Keskeyttäminen 
yleisempää tai 
huomattavasti 
yleisempää %

1 - 10 67 11 22

11 - 50 64 7 29

51 - 100 57 29 14

yli 100 42 25 33

Taulukko 25.  Koulutuksen järjestäjien arvio maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisten osuudesta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän mukaan (N = 51)

Vaikka haastatteluihin osallistuneita oppilaitosten edustajia ei pyydetty toistamiseen ar-
vioimaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten yleisyyttä suhtees-
sa kantaväestön opiskelijoihin, nousi asia keskusteluissa esille. Erityisesti isojen Etelä- ja 
Länsi-Suomessa sijaitsevien oppilaitosten, joissa opiskelee paljon maahanmuuttajataustai-
sia opiskelijoita, edustajat arvioivat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen 
keskeyttämisten olevan yleisempää kuin kantaväestön edustajien.

3.2. Keskeyttämisen syyt ja taustatekijät

Koulutuksen järjestäjiä pyydettiin sekä kertomaan omin sanoin syitä maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämiseen että valitsemaan valmiista vastaus-
vaihtoehdoista ne, jotka vaikuttavat heidän mielestään eniten keskeyttämisiin. Vastauksia 
täydennettiin syventävien haastattelujen aikana saaduilla tiedoilla.

Oppilaitosten johdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat olivat hyvin varovaisia te-
kemään yleistyksiä opintonsa keskeyttäneistä maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista, 
kuten heidän kansallisuudestaan, kulttuuritaustastaan, sukupuolestaan, äidinkielestään tai 
koulutusalastaan. Tämä on ymmärrettävää, koska asiasta ei ollut saatavilla tarkkaa tietoa. 
Yleistyksiä haluttiin välttää myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden taustojen he-
terogeenisyyden vuoksi. Keskustelun lomassa esitettiin kuitenkin muutamia maahanmuut-
tajataustaisia opiskelijoita koskevia kulttuurisia yleistyksiä esimerkiksi aasialaistaustaisten 
opiskelijoiden ahkeruudesta ja venäläistaustaisten opiskelijoiden sitoutumattomuudesta 
noudattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä.

Koska oppilaitosten maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista suurimman osan uskottiin 
olevan opiskelijoita, joiden ei nähty erottuvan muista opiskelijoista maahanmuuttajuuteen 
liittyvien seikkojen perusteella, ei keskeyttämisten syiden ja taustatekijöidenkään katsottu 
merkittävästi eroavan muiden opiskelijoiden opintojen keskeyttämisten syistä. Tosin maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeytymisten uskottiin olevan usein nk. 
negatiivisia keskeyttämisiä eli että he jäisivät suomen kieltä äidinkielenään puhuvia opintonsa 
keskeyttäneitä opiskelijoita useammin kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. 
Muutaman haastatellun oppilaitoksen edustajan mielestä erityisesti maahanmuuttajataustai-
set miehet keskeyttäisivät opintonsa naispuolisia opiskelijoita useammin hakeakseen töihin. 
Erityisesti aloilla, joissa suurin osa opiskelijoista on naispuolisia, arveltiin naimisiinmenon 
ja perheen perustamisen olevan puolestaan yleinen maahanmuuttajataustaisten naisten syy 
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keskeyttää opinnot.32  Pienten paikkakuntien edustajien mukaan maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden keskeyttämisen syinä oli usein muutto toiselle paikkakunnalle.

Sekä kyselyn vastauksissa että oppilaitoksissa käydyissä keskusteluissa painotettiin sitä, et-
tä myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämiseen vaikuttavat 
useat eri syyt. Opintojen keskeyttämisen problematiikkaa lähestyttiin yleensä kuvaamalla 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden elämäntilannetta, johon vaikuttavat useat eri-
laiset tekijät kielivaikeuksista vaikeaan perhetilanteeseen ja taloudellisiin vaikeuksiin, jotka 
lisäävät poissaoloja ja jäämistä jälkeen opinnoissa ja loppujen lopuksi johtavat opintojen 
keskeyttämiseen.

”Keskeyttämisen syyt vaihtelevat. Osa opinnoista keskeytyy sosiaalisista syistä ja alan-
vaihdosta johtuen. Maahanmuuttajaopiskelijoille opiskelu on usein varsin haastavaa ja 
vaativaa. Lisäksi heidän elämäntilanteisiinsa liittyy usein opintoja vaikeuttavia tekijöitä 
(haastava perhetilanne, asuntotilanne, taloudelliset syyt, perheestä huolehtiminen ym.). 
Haastava elämäntilanne ja vaativa opiskelu vaikuttavat siihen, että varsin pienetkin 
muutokset elämäntilanteessa tai opiskelussa voivat johtaa opintojen keskeytymiseen. Yhtä 
yksittäistä syytä keskeyttämiseen ei kuitenkaan voida nimetä.” 
(Koulutuksen järjestäjän edustaja)

Kyselyn vastauksissa opiskelijoiden opintojen keskeyttämispäätökseen vaikuttavista tekijöistä 
mainittiin useimmiten opetuskielen ja alan ammattikielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen 
liittyvät ongelmat (29 mainintaa) sekä opiskelijoiden perhetilanteeseen (15), taloudelliseen 
tilanteeseen (9) tai terveydentilaan (7) liittyvät tekijät. Kulttuurierojen katsottiin omalta 
osaltaan vaikuttavan opintojen etenemiseen ja keskeyttämisiin (9). Ohessa muutama esi-
merkki kyselyn vastauksista:

”(K)kielivaikeudet; vaikuttavat erityisesti kirjallisiin tehtäviin, 
taloudelliset ja/tai perhetilanteeseen liittyvät vaikeudet.” 
(Koulutuksen järjestäjän edustaja)

 
”Felval. För svårt och teoretiskt. Flyttar från orten. 
Behärskar inte språket tillräckligt bra. Bildar familj.” 
(Koulutuksen järjestäjän edustaja)

”(K)kielitaidon vaikeudet, sosiaaliset ongelmat, tukitoimien riittämättömyys, ammatillis-
ten opettajien puutteelliset taidot huomioida maahanmuuttajaopiskelijaa.” 
(Koulutuksen järjestäjän edustaja)

Opintojen keskeyttämisen tilastoinnin näkökulmasta nk. positiiviset syyt, kuten esimerkiksi 
siirtyminen toiseen oppilaitokseen tai toiselle alalle (14) tai työllistyminen (10) mainittiin 
luonnollisesti myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiin liittyvinä 
tekijöinä. Suurin osa koulutuksen järjestäjän kyselyssä mainituista keskeyttämisten syistä 
oli kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusmittareissa määriteltyjä 
nk. negatiivisia keskeyttämisen syitä. Opintojen etenemiseen liittyvät vaikeudet ja puut-
teelliset opiskeluvalmiudet (8) sekä heikko opiskelumotivaatio ja kielteinen asenne ko. 
ammattialan opiskelua kohtaan (7) olivat vastauksissa mainittuja keskeyttämispäätökseen 
vaikuttavia negatiivisia tekijöitä. 

32  Keskusteluissa viitattiin tässä yhteydessä erityisesti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla opiskeleviin 
maahanmuuttajataustaisiin opiskelijoihin.
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Muutamassa yksittäisessä vastauksessa keskeyttämisiin katsottiin vaikuttavan opettajien 
asenteet tai puutteelliset taidot huomioida maahanamuuttajataustainen opiskelija. Jotkut 
koulutuksen järjestäjien edustajista totesivat syiden olevan samat kuin syyt muidenkin 
opiskelijoiden keskeyttämisten taustalla (4). Osa koulutuksen järjestäjien edustajista ei 
halunnut ottaa kantaa asiaan (4), koska joko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
määrä tai opintonsa keskeyttäneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli 
oppilaitoksessa hyvin pieni.

Koulutuksen järjestäjien edustajia pyydettiin myös arvioimaan (asteikolla erittäin tai mel-
ko paljon – melko vähän tai ei ollenkaan – en osaa sanoa) valmiiksi valittujen tekijöiden 
merkitystä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden päätökseen keskeyttää opinnot (liite 
12a). Kunkin vastausvaihtoehdon merkitystä oli arvioinut keskimäärin 60 vastaajaa. Paljon 
merkitystä arvioitiin olevan opiskelijoiden suomen tai ruotsin kielen taidon riittämättö-
myydellä (78 %) tai vaikealla tilanteella opiskelijan omassa elämässä tai perheessä (71 %). 
Lisäksi yleisten oppimisvaikeuksien (60 %) ja motivaatio-ongelmien (57 %) arvioitiin vai-
kuttavan paljon päätökseen keskeyttää opinnot. 

Keskeyttämispäätökseen arvioitiin vaikuttavan vähän huonojen opiskelija - opettajasuh-
teiden (87 %), varusmies- tai siviilipalvelun (80 %), opiskelijoiden huonojen keskinäisten 
suhteiden (78 %) sekä vaikeuksien työssäoppimisen aikana (78 %) tai työssäoppimispaikan 
saamisessa (77 %). Sen, ettei opetus vastaisi odotuksia (71 %), raskauden (70 %) tai vaike-
uden yhdessä oppiaineessa (69 %) arvioitiin vaikuttavan vähän tai ei lainkaan päätökseen 
keskeyttää opinnot. Vastaajista melko monet eivät osanneet arvioida, miten paljon sillä sei-
kalla, ettei perhe tue opiskelua, olisi vaikutusta päätökseen keskeyttää opinnot (22 %). 
Arviot keskeyttämisiin vaikuttavista tekijöistä tukevat kyselyn avoimissa vastauksissa ja haas-
tatteluissa esille nousseita seikkoja. Negatiivisten keskeyttämisten syiden arvioitiin myös 
näissä vastauksissa vaikuttavan enemmän maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden am-
matillisten perusopintojen keskeyttämisiin kuin positiivisten syiden, kuten työllistymisen, 
siirtymisen muuhun koulutukseen tai varusmies- tai siviilipalvelun. 

Haastateltujen oppilaitosten edustajat olivat varsin laajalti sitä mieltä, että maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämiset olisivat vähentyneet viime vuosina. 
Syinä pidettiin opetuskielen tason varmistamista oppilasvalinnan yhteydessä sekä sitä, että 
opiskelijoiden opiskeluvalmiudet olisivat entistä paremmat ja että heillä olisi entistä enem-
män tietoa ja kokemusta opiskelusta Suomessa heidän tullessaan opiskelemaan ammatil-
liselle toiselle asteelle. Keskeyttämisten vähenemiseen uskottiin vaikuttavan myönteisesti 
sen, että monikulttuurisuus alkaa olla arkipäivää yhä useammassa ammatillisessa oppilai-
toksessa ja yhä useammalla opettajalla on tietoa ja kokemusta maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden opettamisesta ja ohjaamisesta erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa asuu 
paljon maahanmuuttajataustaista väestöä. Vastausten perusteella yhtä mieltä oltiin siitä, 
että tilanne olisi menossa parempaan suuntaan niin maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden opintojen keskeyttämisten vähentymisen kuin oppilaitosten asenneilmapiirinkin 
suhteen. 

Kuten muillakin opiskelijoilla, motivaatiota ja kiinnostusta ko. ammattialaa kohtaan pidet-
tiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden edellytyksenä edetä opinnoissaan. Useissa 
haastattelujen aikana esitetyissä puheenvuoroissa korostettiin sitä, että monet maahanmuut-
tajataustaiset opiskelijat edistyvät opinnoissaan nimenomaan motivaation ja opintojen eteen 
tekemänsä kovan työn ansiosta mahdollisesta vaikeasta elämäntilanteesta ja opetuskieleen 
liittyvistä vaikeuksista huolimatta. 
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”Yleensä voidaan sanoa, että mamut ovat erittäin motivoituneita opiskeluun, eli etteivät 
keskeyttämiset ainakaan tästä ole kiinni!”
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

3.2.1. Puutteelliset opiskeluvalmiudet ja kielelliset haasteet

Ammatillista perustutkintoa opiskelemaan tulevilla maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoil-
la oli haastateltujen oppilaitosten edustajien mielestä usein puutteellinen ja epärealistinen 
käsitys sekä valitsemastaan ammattialasta että opiskelusta ammatillisella toisella asteella. 
Erityisen vaikeana tilannetta pidettiin silloin kun opiskelijat olivat asuneet ja käyneet kou-
lua Suomessa tai omassa kotimaassaan vain lyhyen ajan.33 Yhtä mieltä oltiin siitä, että heil-
lä ei ole yksinkertaisesti ollut riittävästi aikaa omaksua kaikkea sitä tietoa, mitä opiskelu 
vaatii mahdollisesti suoritetusta valmistavasta koulutuksesta huolimatta. Tässä muutama 
esimerkki käydystä keskustelusta: 

”Maahanmuuttajanuorilla ei ole oikeasti syvällistä tietoa siitä koulutusalasta, mihin ne 
hakeutuu. Ne ei välttämättä ole käynyt tutustumisjaksoilla kyseisellä alalla ja niillä ei 
välttämättä ole tietoa sijoittumisesta koulun jälkeen. Varmasti on myös suomalaistaustai-
silla henkilöillä ihan sama juttu, mutta se, että meillä on sellaisia ammatteja, joita heillä 
ei välttämättä ole jossain Somalian maaseudulla…eikä niillä yksinkertaisesti ole semmos-
ta, että niiden vanhemmat tai sedät tai tädit tai serkut olis niinku ollu jossakin sellaisessa 
työssä Suomessa.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

”Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajissa, jos ne on ollut Suomessa muutaman vuo-
den ja peruskoulussa muutaman vuoden, ehkä meillä valmistavassa, niin ei niillä voi olla 
vielä kauhean tarkkaa tietoa, mitä se ammatti on ja mitä ammattikoulutus vaatii. Et pi-
täis olla TODELLA paljon sitä koulutukseen tutustumista! Ja et pystyis vielä vertailemaan 
useampia ammatteja… Todellisuudessa voivat olla hyvin pintapuolisia tutustumisia, ei 
tietoa siitä, miten paljon tarvitaan opiskelussa työtä – itsenäistä työtä!”
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

”Toinen on ehkä se, että pohjatiedot ei oo niin kohdallaan, mitä pitäis olla. Eli sitä kou-
lutustaustaa sieltä maahanmuuttajien omasta kotimaasta ei ole ollenkaan tai on liian 
vähän verrattuna siihen, mitä suomalaisella, joka on käynyt yhdeksän vuotta peruskou-
lua, vaikkakin monella heistäkin on hyvin vaihtelevat tiedot ja taidot. He tulevat tän-
ne sen ikäisenä, että harvemmat ehkä pääsee sinne peruskoulun rattaisiin eli nää, jotka 
meillekin ammatillisiin tai valmistavaan tulee. Heillä on niin lyhyt se aika kuroa kiinni 
sitä yleissivistystä ja semmosta perustietoa niistä asioista, mitä nyt tekniikan alalla vaikka 
tarvitaan. Ja ihan siis opiskeluvalmiudet niin, että siis osaa itsekin opiskella, ymmärtää, 
miksi opiskellaan ja yritetään oppia asioita ja oman vastuun ottoa opinnoista. ” 
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

33  Opetushallituksen vuonna 2005 perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden 
maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestämisestä tehdyn selvityksen mukaan 13 - 18 -vuotiaina 
maahan muuttaneiden nuorten taustatekijöillä on suuri merkitys siihen, miten he opinnoissaan 
etenevät (Korpela 2006). Suomen kielen oppimiseen ja uuden koulukulttuuriin omaksumiseen 
vaikuttavat selvityksen mukaan oppilaan koulutausta, oman äidinkielen osaamisen taso, 
sosioekonominen asema ja maahanmuuton taustatekijät. Haastateltujen perusopetuksen opettajien 
mukaan erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomilla nuorilla on suurimmat haasteet saavuttaa sellainen 
kielitaito ja opiskeluvalmiudet, joita ammatillisella toisella asteella tarvitaan. (Korpela 2006, 125 - 126, 
130 - 131.) 
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Toisena keskeisenä opintojen etenemiseen liittyvänä tekijänä pidettiin sitä, millaiset oli-
vat opiskelijan opetuskielen kirjalliset ja suulliset taidot huolimatta mahdollisesta opetus-
kielen tason testaamisesta oppilasvalinnan yhteydessä. Opinnoissa tarvittavan kielitaidon 
puutteellisuuden uskottiin aiheuttavan paljon opinnoissa jälkeen jäämistä ja ylimääräistä 
työtä opiskelijalle itselleen. Opinnoissa etenemisen ongelmien katsottiin puolestaan las-
kevan opiskelumotivaatiota ja lisäävän poissaoloja, joiden kasaantuminen aiheuttaa riskin 
keskeyttää opinnot.

”Se suurin syy eroamisiin on se kielitaidon puute elikä kun siellä on äärettömän paljon si-
tä sanastoa, mistä niillä ei oo minkäänlaista käsitystä. Ei ole mahdollista antaa sitä niille 
ja sitten kun tää järjestelmä on viel sellainen, että on näitä jaksoja, kun ne ei välttämät-
tä ymmärrä kaikkia asioita, niin ne niinku putoaa rattailta ja resursseja ei oo hoitaa sitä 
asiaa!” 
(Opetus- ja ohjausalan edustaja) 

”Poissaolot syynä, opinnot viivästyvät, motivaatio laskee, jäävät jälkeen opinnoissa, syrjäy-
tyvät opiskelijaryhmästä.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat pitivät kielellisiä vaikeuksia opinnoissa etenemisen 
suurimpana haasteena. He totesivat opintojen alkuvaiheen olevan vaikea erityisesti siksi, 
että siirtyminen esimerkiksi valmistavasta koulutuksesta opiskelemaan valtaväestön ryh-
miin on kielellisesti niin suuri muutos. Vaikeuksia kerrottiin olevan erityisesti ammatti-
opettajien tunneilla, jossa samanaikaisesti täytyy ymmärtää suomen kieltä ja itse opetettava 
asia. Opiskelijat painottivat, että maahanmuuttajataustainen opiskelija tarvitsee enemmän 
aikaa opintoihin, koska hän opiskelee yhtä aikaa sekä kieltä että ammattitaidon perusval-
miuksia. Opiskelijat toivoivat, ettei kaikkea tärkeää asiaa yritettäisi opettaa yhtä aikaa, vaan 
opetettavat asiat pilkottaisiin pienempiin kokonaisuuksiin. Tässä muutamia opiskelijoiden 
kommentteja aiheeseen liittyen:

”Totta kai maahanmuuttajilla on vaikeuksia suomen kielellä ja sitten on ammatilliset sa-
nat ja muut…Et vaikka perussuomalaisilla ei oo semmosta vaikeuksia, maahanmuuttaja 
tarvitsee lisäaikaa et se oppii ammatilliset sanat ja tavat.”

”Mun mielestä on tärkeää olla vielä pitempi aika et oppii lisää sanoja. Kun ollaan Suo-
men kielen kanssa samalla luokalla. Me tarvitsemme lisäaikaa, että opimme.”

”Enemmän ohjausta ja tuki ja nyt kun meillä on se opinnäytetyö, niin me tarvitaan se li-
säaika, kun meillä on tiukkaa se lukujärjestys, paljon kursseja tulossa ja työharjoittelu. Se 
on tärkeää saada vaan aikaa tekeä sitä.”

3.2.2. Opiskelijan elämäntilanne

Opiskelumotivaatioon ja opintojen etenemiseen nähtiin puutteellisten opiskeluvalmiuksien 
ja kielellisten haasteiden lisäksi vaikuttavan monet opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät 
tekijät. Näitä keskusteluissa mainittuja muita tekijöitä olivat mm. opiskelijan perhetilanne 
ja kulttuuritausta, taloudelliset vaikeudet ja mielenterveysongelmat.

Kulttuuri- ja perhetaustan katsottiin vaikuttavan opintojen etenemiseen erityisesti silloin 
kun opiskelijan kulttuuritaustan arvoineen nähtiin eroavan merkittävästi suomalaises-
ta kulttuurista arvoineen ja arvostuksineen. Esimerkkinä kulttuuritaustan vaikutuksesta 
opiskelijan opintojen etenemiseen mainittiin haastatteluissa erityisesti Euroopan ulkopuo-
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lisista, islaminuskoisista maista tulevat naispuoliset opiskelijat, joiden opinnoissa etene-
mistä katsottiin vaikeuttavan paineet hoitaa opintojen ohella moitteettomasti tyttären tai 
vaimon rooliin kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet. Oppilaitosten edustajat näkivät asian 
mm. seuraavasti:

”Miesten odotetaan opiskelevan ”miehisillä” aloilla. Naisten odotetaan opiskelujen lisäksi 
huolehtivan perheestä eli jo nuoret naiset joutuvat yhdistämään kotityöt ja opiskelun. Ty-
töt perustavat perheen, tulevat raskaaksi, opinnot keskeytyvät ja niitä jatketaan harvoin.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

”Meillä on tullut joitain ongelmatilanteita, niin siinä on oikeestaan sen opiskelijan perhe 
tullut näkyväksi ja ne perhesyyt. Esimerkiksi vanhemmilla on ravintola, jossa tarvitaan 
työvoimaa ja opiskelija työskentelee siellä ja sitten on poissaoloja…tai sitten voi olla us-
konto, et esimerkiksi nuorten alaikäisten naisopiskelijoiden isä tulee koululle ja että he ha-
luaa tavata jokaisen miespuolisen opiskelijan ja opettajan erikseen ja nähdä ihan henkilö-
kohtaisesti minkälaisessa ympäristössä lapsi käy päivittäin.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja) 

”On varmasti niin, että erityisesti musliminuorille naisten ammatillinen koulutus ei oo 
tärkee, koska sitten hehän siirtyy jossain vaiheessa sinne kotiin perheenäideiksi ja vaimoik-
si.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Sama asia nousi esille maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden haastatteluissa. Keskuste-
luun osallistuneet naispuoliset opiskelijat arvelivat heidän asemansa kotitöiden ja lastenkas-
vatuksen pääasiallisina vastuunkantajina vaikuttavan kielteisesti opiskelujen etenemiseen. 
He arvelivat myös joidenkin naispuolisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kes-
keyttävän opintonsa juuri tästä syystä.

Sillä, miten maahanmuuttajataustaisen opiskelijan vanhemmat tai oma perhe suhtautui 
ylipäätään opiskeluun ammatillisella toisella asteella, katsottiin olevan merkitystä opinto-
jen etenemiseen. Erityisen hankalana pidettiin tilanteita, joissa opiskelijan perheen ei kat-
sottu tukevan eikä osoittavan arvostavansa ammatillista koulutusta. Arvostuksen puutteen 
uskottiin johtuvan sekä vanhempien heikosta suomen kielen taidosta että siitä, ettei van-
hemmilla olisi riittävästi todenperäistä tietoa ammatillisen perustutkinnon opiskelusta Suo-
messa jatko-opintomahdollisuuksineen. Poissaoloja ja hylättyjä opintosuorituksia katsottiin 
aiheutuvan myös opiskelijan toimimisesta muiden perheenjäsenten asioiden hoitajana ja 
tulkkina koulupäivien aikana. Se, miten vanhempien koulutustausta vaikuttaa opiskelijan 
perheeltään saamaan tukeen, ei keskusteluissa noussut esille.

”Vanhemmilla on usein vielä huonompi kielitaito kuin näillä nuorilla. Ei ne pysty autta-
maan missään kotitehtävissä tai tällai.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

”Perhe ei tue opiskelua, vanhemmilla epärealistiset odotukset, arvostetaan enemmän luki-
ota kuin ammatillista koulutusta, eivät tunne Suomen koulutusjärjestelmää, kielitaitoa ei 
ole, opiskelija joutuu usein kantamaan vastuuta koko perheestä.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Esimerkkejä mainittiin tilanteista, joissa vanhempien kielteisen asennoitumisen vuoksi ala-
ikäiselle opiskelijalle ei ole voitu tehdä henkilökohtaista opiskelujen järjestämistä koskevaa 
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suunnitelmaa34 (HOJKS), vaikka tarvetta olisi ollut ja opiskelija itse olisi suhtautunut asi-
aan myönteisesti, kuten tässä:

”He haluaa olla niin kuin tavallisia. Sellaisia tapauksia on ollut, että niin kauan kuin 
nuori on ollut alle 18-vuotias, niin me ei olla voitu hojksia tehdä, kun vanhemmat ovat 
kieltäneet ja sitten, kun lapsi on täyttänyt, ollaan voitu tehdä. He haluaa olla normaaleja, 
eivätkä ymmärrä, etteivät tukitoimet leimaa samalla tavalla, kuin jossain muualla. Meil-
lä se on arkipäivää, että tukea tarvitaan.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Opiskelijoiden taloudellista tilannetta kuvattiin usein heikoksi ja sen nähtiin vaikuttavan 
osaltaan heidän päätökseensä keskeyttää opinnot ja hakea työtä hyvästä opintomenestykses-
täkin huolimatta. Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat uskoivat kielellisten ongelmien ja 
puutteellisen opiskelumotivaation ohella nimenomaan heikon taloudellisen tilanteen ajavan 
monen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan hakemaan töitä ja keskeyttämään opinton-
sa. Oppilaitosten edustajien haastatteluissa kerrottiin lisäksi esimerkkejä tilanteista, joissa 
opiskelija oli jättänyt vastaanottamatta opiskelupaikan nimenomaan taloudellisista syistä 
johtuen. Ohjaushenkilöstön edustajilla oli kokemusta myös siitä, että jotkut opiskelijat 
eivät uskaltaneet ottaa opintolainaa, koska pelkäsivät työllistymisen olevan heille maahan-
muuttajataustan vuoksi erityisen vaikeaa opintojen päätyttyä. 

Riski keskeyttää opinnot taloudellisten syiden vuoksi nähtiin kasvavan mitä vanhemmasta 
opiskelijasta on kysymys, koska paineet osallistua perheen elättämiseen tai elättää oma per-
he kasvavat iän myötä. Koska maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat usein iäkkäämpiä 
kuin kantaväestöä edustavat opiskelijat, ja heiltä monesti puuttuu sosiaalinen turvaverkos-
to Suomessa, katsottiin heikon taloudellisen tilanteen vaikutuksen opintojen etenemiseen 
ja opiskelumotivaatioon olevan huomattava. Taloudellisten syiden uskottiin vaikuttavan 
erityisesti miespuolisten opiskelijoiden päätökseen keskeyttää opinnot.

Mielenterveysongelmien arveltiin vaikuttavan erityisesti pakolaistaustaisten ja lyhyen aikaa 
Suomessa asuneiden opiskelijoiden opiskeluun. Suurin osa aiheeseen liittyvistä kommen-
teista koski erityisesti yksin maahan tulleita pakolaistaustaisia nuoria, kuten tässä:

”Nyt kun lehdissä ja uutisista voi kuulla niin entistä enemmän tulee yksin nuoria turva-
paikanhakijoita, niin se kyllä näkyy meillä heti, että jos he ei tiedä, missä heidän perhe on 
ja ne on niinku yksin maailmassa ja ei saa yhteyttä mihinkään…niin totta kai kyllähän 
sen ihminen ymmärtää…osa pystyy (=opiskelemaan) ja osalle pitää antaa sitä lisäaikaa 
ja toiset ei pysty. Et vaikka jollekin on joskus pystytty kohdentamaan paljonkin tukea, niin 
siltikin on niitä jotka ei oo pystynyt. Sitä tukea tarvittaisiin paljon enemmän, ja välittö-
mästi.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstö edustaja)

”Osa pystyy, osalle annetaan lisäaikaa ja kohdennetaan paljon tukea, välitöntä tukea tar-
vitaan heti ja sen tarve on suuri! Mitä tukea tarvitaan ja kuka tukee? tarvittaisiin joku 

34  Opiskelijoille, jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja esimerkiksi 
vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi, 
tehdään henkilökohtainen opiskelujen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa otetaan huomioon 
hänen yksilölliset tarpeensa (www.oph.fi/koulutus_ja _tutkinnot/ammattikoulutus/ammatilliset_
perustutkinnot/ammatillinen_erityisopetus).
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sosiaalineuvoja, joka osaisi auttaa kokonaisvaltaisesti ja tuntisi koko sosiaalisen verkoston 
rattaat, sosiaaliavustaja yms.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

3.2.3. Opiskeluilmapiiri

Opiskeluilmapiirin ja luokassa tapahtuvan vuorovaikutuksen uskottiin luonnollisesti vai-
kuttavan opiskelijoiden opiskelumotivaatioon. Oppilaitosten edustajat olivat yleisesti sitä 
mieltä, että maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla olisi vähän kontakteja suomenkieli-
siin opiskelijoihin. Toisaalta oltiin sitä mieltä, että heidän olisi vaikea tutustua kantaväes-
töä edustaviin opiskelijoihin, ja toisaalta taas, että he hakeutuisivat vain toinen toistensa 
seuraan ja välttelisivät kontakteja kantaväestön edustajiin.35 

Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että kontaktien 
vähyys johtuu kantaväestöä edustavien opiskelijoiden haluttomuudesta olla tekemisissä 
heidän kanssaan. Usein mainittuna esimerkkinä tästä oli kantaväestön opiskelijoiden ha-
luttomuus tehdä ryhmä- tai paritöitä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa.36  
Enemmän kuin niitä, jotka olivat saaneet ystäviä suomalaisista opiskelutovereista, oli haas-
tateltujen nuorten joukossa opiskelijoita, jotka kertoivat sekä ystävystymisen että luokassa 
tapahtuvan vuorovaikutuksen suomea puhuvien opiskelutovereiden kanssa olevan vaikeaa. 
Heidän ystävistään suurin osa oli toisia maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita niin oppilai-
toksessa kuin sen ulkopuolellakin. Yhtä mieltä sekä oppilaitoksen edustajat että opiskelijat 
olivat kuitenkin siitä, että sosiaalista kanssakäymistä tulisi molempien osapuolten välillä 
olla entistä enemmän.37  Opettajilla nähtiin olevan keskeinen rooli ristiriitojen selvittäjänä 
ja kanssakäymisen edistäjänä.

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskinäisten kahnauksien ja välienselvittelyjen 
katsottiin vaikuttavan opiskeluilmapiiriin kielteisesti. Jotkut opettajat toivat esille sen, että 
heillä on kurinpidollisia ongelmia erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten 
kanssa. 

Haastatteluissa nousivat esille joidenkin opettajien kielteiset asenteet maahanmuuttaja-
taustaisia opiskelijoita kohtaan. Nuoremman opettajasukupolven uskottiin suhtautuvan 
vanhempaa opettajasukupolvea myönteisemmin ja luontevammin oppilaitoksen kulttuu-
riseen moninaisuuteen. Jotkut oppilaitosten edustajista jopa uskoivat tilanteen muuttuvan 
myönteisempään suuntaan vasta vanhemman opettajasukupolven jäätyä eläkkeelle. Sekä 
haastatteluihin osallistuneet oppilaitoksen edustajat että maahanmuuttajataustaiset opis-
kelijat pitivät opettajien asennetta yhtenä merkittävimmistä oppilaitoksen ilmapiiriin vai-
kuttavista tekijöistä.  

35  Keväällä 2003 neljässä ammatillisessa oppilaitoksessa (Turku, Helsinki, Espoo, Vantaa) toteutetun 
opiskelijoiden asenteita monikulttuurisuuteen ja ulkomaalaisiin kartoittavan kyselyn tulokset ovat 
samansuuntaisia kuin kevään 2009 haastattelujen vastaukset. Kyselyn perusteella eri etnisten ryhmien 
jäsenet tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta eri ryhmien edustajat eivät välttämättä ole paljon 
tekemisissä keskenään. Maahanmuuttajien todettiin kulkevan omissa ryhmissään ja suomalaisten 
omissaan. Kyselyn tulosten perusteella suomalaiset opiskelijat olivat suvaitsemattomampia muita 
kulttuureja kohtaan ja haluttomampia tutustumaan eri kulttuureihin kuin maahanmuuttajaoppilaat. 
(Veijonen 2004, 68.)

36  Opiskelijat kertoivat esimerkkejä tilanteista, joissa opettaja oli toiminut maahanmuuttajataustaisen 
opiskelijan parina, kun muista opiskelijoista ei ollut löytynyt paria.

37  Ruotsinkielisissä oppilaitoksissa haastatellut opiskelijat toivat esille, että opintojen etenemistä edistää 
se, että on ruotsia puhuvia ystäviä (ks. liite 1).
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”Vaikka siedetään erilaisuutta eikä pidetä enää mitenkään ihmeellisenä, että meillä on 
maahanmuuttajia näissä ryhmissä, niin mä uskon, että me ei vielä osata käyttää sitä hei-
dän tuomaansa oikeastaan millään tavoin.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Kuten edellä olevasta kommentista näkyy, ammatillisten oppilaitosten opiskeluilmapiiriä 
kuvailtiin usein sellaiseksi, ettei oppilaitoksissa vielä osata nähdä maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden monipuolista kielitaitoa, elämänkokemusta ja kulttuurien tuntemusta oppi-
laitosta rikastuttavana asiana. Opiskelijoiden kanssa keskusteltiin siitä, miten opiskelijoista 
monet ovat joutuneet Suomessa opiskelemaan itselleen uuden ammatin ja miten paljon 
heillä olisi suomalaiselle yhteiskunnalle annettavaa. Eräs haastatteluun osallistunut opiske-
lija oli työssäoppimispaikassa kertonut oman kulttuurina tavoista, mikä oli myöhemmin 
osoittautunut työpaikan työntekijöille todellisessa työtilanteessa tärkeäksi tiedoksi. Tämän 
kokemuksen myötä hän oli itse oivaltanut, miten arvokasta osaamista hänellä on. 

3.3. Koulutuksen keskeyttäneen opiskelijan näkökulma

Ammatilliset perusopinnot lukuvuonna 2008 - 2009 keskeyttäneitä maahanmuuttajataus-
taisia opiskelijoita pyydettiin kyselyssä omin sanoin kertomaan, miksi he ovat keskeyttäneet 
opinnot. Monet heistä kertoivat tässä yhteydessä jatkosuunnitelmistaan. Neljän opiskelijan 
keskeyttämisen syynä oli joko muutto toiselle paikkakunnalle tai takaisin kotimaahan, jossa 
heidän oli tarkoitus jatkaa opintoja. Yksi opiskelija kertoi lisäksi siirtyvänsä opiskelemaan 
ammattikorkeakouluun, yksi pitävänsä lukulomaa hakeakseen opiskelemaan yliopistoon 
ja yksi jäävänsä äitiyslomalle, mutta jatkavansa opinnot myöhemmin loppuun. 

Vaikeaan elämäntilanteeseen liittyvien syiden vuoksi ammatilliset perusopinnot kertoi kes-
keyttävänsä viisi opiskelijaa. Heidän keskeyttämisen syynsä liittyivät vaikeaan perhetilan-
teeseen tai taloudelliseen tilanteeseen. 
 

”Kotona vanhempi asiat sekaisin. Piti muuttaa pois. Minulla ongelmia itseni kanssa.”

”Mieheni töitä vähennetään Kostamuksessa yli 70 % joten hän ja poikani näkevät näl-
kää. Minulla on vartijan koulutus joten joudun menemään kotiin töihin tukeakseni per-
hettäni rahallisesti. Kostamuksessa tilanne on todella huono.”

”Koska kotoutumisaika loppui ja sen jälkeen en saanut työmarkkinatukea. Yritin sopia 
työvoimatoimistossa jatkaa sitä, mutta ei onnistunut. Muutamalle muille opiskelijoille si-
tä on jatkettu, minulle ei, enkä saanut selkeää vastausta miksi. En pitänyt sellaisesta asen-
teesta minua kohtaan ja päätin keskeyttää opiskellun.”

Jatkosuunnitelmina yhdellä opiskelijoista oli mennä töihin ja yhdellä hakeutua koulutuk-
seen. Muut eivät kertoneet tässä yhteydessä jatkosuunnitelmistaan.

Seitsemän opiskelijan keskeyttämisen syynä oli väärä ala ja siitä johtuvat motivaatio-on-
gelmat. Osa heistä koki jo osaavansa ne asiat, joita oppilaitoksessa opetettiin tai he pitivät 
opintoja omalta kohdaltaan hyödyttöminä. Kahdella heistä oli jo uusi opiskelupaikka, kaksi 
haki uutta opiskelupaikkaa ja kaksi ei kertonut jatkosuunnitelmistaan tässä yhteydessä. Yksi 
opiskelija kertoi yksiselitteisestä vaihtavansa alaa. Tässä esimerkkejä vastauksista:
 

”Siksi, että opetus sujui siinä todella hidasti. Mulla oli jo se taidot, mikä opetetaan siinä.”
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”Tämän koulutuksen todistus on minulle lähes hyödytöntä, sitä paitsi voin opiskella näitä 
asia myös kotimaassa. Toisena syynä voin sanoa, ettei  yksinkertaisesti rahaa riittää, koska 
en saa opintotukea suomesta eikä kotimaasta. Ja vielä monta pikkuisia syitä lisää, kuten 
paremmat opinnot kotimaassa, kotiikävää...”

Kuuden opintonsa keskeyttäneen opiskelijan vastauksissa mainittiin opintojen keskeyty-
misen taustalla olevan ongelmia opettajan kanssa, kuten tässä:

”…(K)koska opettaja oli rasistinen opettaja kun kysyn jotain hän ei vastanyt  minulle 
kun suomaliaste kysy hän vastas. Minunlla oli hyvä luokka kavereita jossa oli kaikki suo-
malaisia sielä he huomasivät että opetaja vältele minun kysymyksi joten he minun puoles-
ta kysyivät hänet asia jonka haluaisin tietä. se pahinta oli kun hän samalla oli opinta oh-
jaja eränän päivänä minunlla oli henkilökohtainen ohjaus se oli hän mä pelastyn pahasti 
sitten vastasin itselenin mitä mennetävä sinunlla on puhu tänän hänen kanssa sitten kun 
hän keskusteli minun kaa hän sanoi että miksi et voi lopetaja tämä koulutustaa koska si-
nulla on lapsia voi olla että et jaksa olla jos lapset tulee kipeasti se ihmeitä mitä en ajatelu 
että keskustelun se kuulu minun lapset eivät yhtään päiväkän ollut kipeä en ollut päivä-
kään poissa koulussa koska minun lapsin hoitaa heidän isä ja samalla minun äitini heti 
minunlle tuli miksi ja minkä takia et halua että jatkan sillä ei ollut vastausta kun vaan 
että olet mahanmuutaja ja nämä ovat suomalisia sitten kysyn onko minun suomen kieleni 
huonno hän vastasi ei mutta voit mennä missä on paljon maahanmuutajia.”

 
Sen lisäksi, että nämä opiskelijat kokivat, etteivät he tule opettajan kanssa toimeen, päätök-
seen keskeyttää opinnot liittyi myös motivaatio-ongelmia, poissaoloja, vaikeuksia työssäop-
pimispaikan saamisessa, oppimisvaikeuksia ja taloudellisia ongelmia. Jatkosuunnitelmista 
kysyttäessä kaksi opiskelijaa kertoi menevänsä töihin ja yksi vaihtavansa alaa. Muiden kyse-
lyyn vastanneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeytymisen syinä 
olivat terveydelliset syyt, riittämätön suomen kielen taito sekä hakeutuminen töihin. 

Opintonsa keskeyttäneitä opiskelijoita pyydettiin arvioimaan (asteikolla erittäin tai melko 
paljon – melko vähän tai ei ollenkaan – en osaa sanoa), miten paljon kyselyssä valmiiksi 
valitut tekijät vaikuttivat heidän päätökseensä keskeyttää opinnot (liite 12b). Valmiiden 
vaihtoehtojen merkitystä opintojen keskeytymisen kannalta oli kutakin arvioinut keski-
määrin 18 opiskelijaa. Yli puolet vastaajista oli vastannut valmiissa vastausvaihtoehdoissa 
mainittujen tekijöiden vaikuttaneen joko melko vähän tai ei ollenkaan keskeyttämispää-
tökseen. Varusmies- tai siviilipalvelun (100 %), opiskelijoiden huonojen keskinäisten suh-
teiden (100 %) tai puutteellisten tietojen koulutusalasta (100 %) arvioitiin vaikuttavan 
vähän tai ei ollenkaan päätökseen keskeyttää opinnot. Ei myöskään vaikeudella yhdessä 
oppiaineessa (94 %), huonoilla opiskelija-opettajasuhteilla (90 %), oppimisvaikeuksilla (89 
%) tai sillä, ettei tule toimeen opettajan kanssa (89 %) arvioitu olleen suurta merkitystä 
opintojen keskeyttämisen kannalta.

Paljon päätökseen keskeyttää ammatilliset opinnot opiskelijat arvioivat sen sijaan vaikut-
taneen siirtymisen muuhun koulutukseen (32 %), riittämättömän suomen kielen taidon 
(29 %), muuton toiselle paikkakunnalle (26 %), motivaatio-ongelmien (24 %) ja talou-
dellisten syiden (21 %). Vastaukset ovat linjassa opiskelijoiden omin sanoin kuvaamien 
keskeyttämisten syiden kanssa.

Päätöksestä keskeyttää opinnot opiskelijat olivat keskustelleet useimmiten opettajan (13 
mainintaa), opinto-ohjaajan (12), perheen (10), kavereiden (7) tai kuraattorin (6) kanssa. 
Muita mainittuja tahoja, joiden kanssa he olivat keskustelleet päätöksestään, olivat kou-



58

lunkäyntiavustaja (3), uraohjaaja (2), terveydenhoitaja (2). Muina yksittäisinä tahoina, 
joiden kanssa he olivat päätöksestään keskustelleet, mainittiin sukulaiset ja työvoimatoi-
miston virkailija. 

Kyselyssä pyydettiin opiskelijoita vielä valitsemaan valmiista vastausvaihtoehdoista ne, jot-
ka parhaiten kuvaavat sitä, mitä he aikovat tehdä opintojen päätyttyä. Vastaajat kertoivat 
menevänsä toiseen koulutukseen (7 opiskelijaa), hakevansa toiseen koulutukseen (5) tai 
menevänsä töihin (4). Kolme heistä ei tiennyt, mitä aikoo tehdä opintojen keskeyttämisen 
jälkeen. Yksi opiskelija ilmoitti muuttavansa toiselle paikkakunnalle. Kysymykseen vastan-
neista opiskelijoista seitsemän kertoi tekevänsä jotain muuta. Kysymykseen, mitä muuta he 
aikovat tehdä, he vastasivat seuraavasti: jään äitiyslomalle, haen saman alan oppilaitokseen 
uudella paikkakunnalla, haen uudelleen yhteishaussa, jatkan keskeytyksen jälkeen, jatkan 
samaa alaa toisessa koulussa, jatkan tutkinnon loppuun ja menen muuton jälkeen lukioon. 
Vaikka opiskelijoista suurimman osan keskeyttämisen syyt olivat ammatillisen peruskoulu-
tuksen tuloksellisuusrahoitusmittareiden mukaisia negatiivisia keskeyttämisiä, heistä lähes 
kaikilla oli vastausten perusteella joko selkeitä jatkosuunnitelmia tai tiedossa oleva toinen 
opiskelu- tai työpaikka. 

Opiskelijoilta kysyttiin vielä lopuksi sitä, mitä oppilaitoksessa olisi voitu tehdä, että he 
olisivat jatkaneet opintojaan. Kysymykseen vastanneista opiskelijoista kymmenen oli sitä 
mieltä, ettei asialle ollut tehtävissä mitään tai etteivät he osaa sanoa, mitä olisi voitu tehdä. 
Muut vastasivat kysymykseen seuraavasti:

” (J)jos olisin saanyt joku sieltä joku joka on koulutaja olisin kertonyt se oman koulutajan 
rasistimista mutta en saanut koska minulle sanotiin hän on opintoohjajasi samalla.”

”(P)partturi kampamo koulutus kiinosta ja liikunta ala”

”Kaikki meni tosi hyvin. Jatkaisin samalla tavalla jatkossakin.”

”(J)jos vaa opettaja olisi mukava ei muinulle vaa, vaan kaikille oppilaille! mutta ei vali-
tettavasti ollut.”

”Antaa anteeksi myöhästelyt”

”Jatkan opintoja, olen vain keskeytyksellä en ole eronnut”

”Oli ihan kiva opiskella, mutta sain toisen koulutuspaikan ammattikorkeakoulusta”

Opintonsa keskeyttäneitä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita yhdistävät tekijät
Vaikka opiskelijoiden vastauksista ei voida tehdä yleistyksiä maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisten syistä, heidän vastauksistaan on löydettävissä samankaltai-
suutta suhteessa muutamiin taustatekijöihin, kuten opiskelijoiden ikään ja Suomessa asu-
misen aikaan. Opiskelijat voidaan taustatekijöiden ja opintojen keskeyttämiseen liittyvien 
tekijöiden perusteella jakaa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kolmeen ryhmään. 

Vastaajista ensimmäisen ryhmän muodostavat perusopetuksen alakouluiässä eli alle 14-vuo-
tiaana Suomeen muuttaneet opiskelijat. Vastaajien joukossa heitä oli kaiken kaikkiaan 
kymmenen. He olivat muuttaneet Suomeen keskimäärin 8-vuotiaina ja he olivat asuneet 
Suomessa kyselyn vastausajankohtana keskimäärin 13 vuotta. He olivat kaikki käyneet 
peruskoulun Suomessa, hakeneet opiskelemaan yhteishaussa ja päässeet opiskelemaan ha-
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lumaansa alaa. Suurin osa heistä oli vastannut, ettei ollut tarvinnut tukea ammatillisissa 
opinnoissa. Opintojen keskeyttämisen vaikuttavia tekijöitä olivat mm. vaikea suhde opet-
tajaan, liialliset poissaolot, alan vaihto, muutto toiselle paikkakunnalle tai toiseen maahan 
tai työllistyminen. Heidän vastauksistaan ei voida päätellä maahanmuuttajataustan vaikut-
taneen opintojen keskeytymiseen. 

Toisen ryhmän vastaajien joukossa muodostavat perusopetuksen loppuvaiheessa tai sen 
jälkeen eli 14 - 19 -vuotiaana Suomeen muuttaneet opiskelijat, joita vastaajien joukossa 
oli kaiken kaikkiaan kuusi.38 He olivat muuttaneet Suomeen keskimäärin 16-vuotiaina ja 
olivat asuneet Suomessa keskimäärin kuusi vuotta. Heistä lähes kaikki olivat suorittaneet 
maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ja kaikki oli-
vat päässeet opiskelemaan alalle, johon olivat halunneet. Yhtä lukuun ottamatta he kaikki 
olivat tarvinneet tukea opinnoissaan ja olivat sitä myös itse hakeneet ja saaneet. Vastauk-
sista näkyy, että heistä suurin osa oli saanut paljon erityyppistä tukea ja apua opintoihin-
sa. Lisäksi heistä suurin osa koki tarvinneensa lisää tukea. Keskeyttämisen syistä ei heidän 
osaltaan voida tehdä yleistyksiä. Keskeyttämisten taustalla on ollut sekä positiivisia syitä, 
kuten muutto toiselle paikkakunnalle, raskaus tai hakeminen toiseen oppilaitokseen että 
negatiivisia syitä, kuten motivaatio-ongelmat, vaikeudet työssäoppimispaikan saamisessa, 
vaikea perhetilanne, taloudelliset syyt ja se, ettei tule toimeen opettajan kanssa. 

Kolmannen ryhmän muodostivat kahdeksan 28 - 41 -vuotiasta opiskelijaa, joista suurin 
osa oli asunut Suomessa alle kolme vuotta. Heistä vähän yli puolet oli päässyt alalle, jo-
hon olivat halunneet. Ne opiskelijat, jotka eivät päässeet ensisijaisesti hakemalleen alalle, 
olivat päätyneet alalle, jota heille oli suositeltu. Opintojen keskeyttämisten syinä olivat 
useimmiten alan vaihto, työpaikan etsiminen taloudellisten syiden (esimerkiksi kotoutu-
mistuen päättyminen) vuoksi tai vaikea perhetilanne. Lisäksi se, että opetus ei vastannut 
odotuksia ja/tai suomen kielen taito ei riittänyt, olivat keskeisiä keskeyttämisen syitä hei-
dän kohdallaan. Näiden opiskelijoiden keskeyttämisten taustalla oli eniten tekijöitä, joiden 
voidaan katsoa liittyvän maahanmuuttajataustaan. Ne opiskelijat, jotka olisivat tarvinneet 
lisää tukea ammatillisiin opintoihin, kaipasivat erityisesti lisää suomen kielen opetusta ja 
keskusteluapua.

38  Vuonna 2005 on Opetushallituksen toimesta tehty selvitys perusopetuksen loppuvaiheessa maahan 
muuttaneiden nuorten opetuksen järjestämisestä (Korpela 2006). 
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4.  Opintojen etenemistä edistävät hyvät käytännöt

Syventävien teemahaastattelujen aikana keskusteltiin niistä ammatillisissa oppilaitoksissa 
käytössä olevista hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista, jotka edistävät maahanmuutta-
jataustaisten opiskelijoiden opinnoissa etenemistä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että kaikki ne 
keinot, joilla tuetaan kenen tahansa opiskelijan opintojen etenemistä, edistävät luonnolli-
sesti myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelua.

4.1. Välitön puuttuminen

Yksimielisiä tunnuttiin olevan siitä, mikä on tärkein keino ehkäistä opintojen keskeyty-
misiä ja edistää opintojen etenemistä. Koska käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että 
opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvät vaikeudet laskevat opiskelumotivaatiota ja lisää-
vät poissaoloja, jolloin riski keskeyttää opinnot kasvaa, todettiin välittömän puuttumisen 
opiskelijan tilanteeseen olevan paras keino tukea opiskelijaa. Tässä yksi esimerkki opiske-
lijan ongelmiin tarttumisesta:
 

”Varhainen puuttuminen, ryhmäohjaajat ottavat kerran kuukaudessa yhteyttä poissaol-
leisiin, koska suurin osa keskeyttäneistä mamuista kuuluu joukkoon ”syytä ei tiedetä” tai 
heihin ei saada yhteyttä…keskeytykset vähän vähentyneet.” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

Tärkeänä erityisesti niille opiskelijoille, joilla riski keskeyttää opinnot on suuri heikon ope-
tuskielen taidon, puutteellisten opiskeluvalmiuksien ja vaikean elämäntilanteen vuoksi, pi-
dettiin sitä, että oppilaitoksessa on opettaja tai opinto-ohjaaja, joka tuntee hyvin heidät ja 
heidän tilanteensa, seuraa säännöllisesti opintojen etenemistä ja kulkee ikään kuin rinnalla 
koko opintojen ajan (ks. enemmän Niiranen 2004, 123). Osa haastatteluihin osallistuneis-
ta totesi myös, että tärkeämpää kuin lisätä ohjaavaa henkilökuntaa ja erilaisia ohjaus- ja 
tukitoimia, olisi panostaa siihen, että kaikki opettajat ymmärtäisivät roolinsa vastuullisina 
kasvattajina ja ohjaajina.

Niissä oppilaitoksissa, joissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä oli pieni ja 
usein heidän keskeyttämisensä olivat vähäisiä tai niitä ei ollut juuri lainkaan, katsottiin 
yhden keskeisen syyn tilanteeseen olevan juuri se, että oppilaitoksen maahanmuuttajataus-
taiset opiskelijat ja heidän tilanteensa opiskelujen etenemisen suhteen tiedetään, tilannetta 
seurataan, tilanteeseen puututaan tarvittaessa nopeasti ja näin ollen opiskelijoille on hel-
pompi osoittaa yksilöllistä tukea vaikeuksien ilmetessä.39 

Hyvänä käytäntönä pidettiin sitä, ettei opiskelijan ongelmia siirretä oppilaitoksessa opis-
kelijahuoltoryhmän jäseneltä toiselle, vaan että vastuu opiskelijan asioista on selkeästi yh-
dellä henkilöllä, joka seuraa opiskelijan opintojen etenemistä ja jolla on luottamuksellinen 
suhde opiskelijaan.

”Kun jotkut ryhmäohjaajat on vähän niin kuin isiä ja äitejä näille nuorille, että se on  
niin henkilökohtainen se suhde...Se on tietty niin ryhmäohjaajan persoonasta kiinni, et  
on todella ottanut ei pelkästään sen tiedonjakamisen ja opettamisen vastuun, vaan kasva-

39  Hyvänä esimerkkinä opintojen etenemisen järjestelmällisestä seurannasta on Helsingin 
Diakoniaopiston Mukana menossa -projektin käytäntö, jossa opettajatutorit, opinto-ohjaajat, 
erityisopettajat ja kuraattorit pitävät jokaisen opintojakson päätyttyä yhteisen seurantapalaverin, jossa 
seurataan opintojen etenemistä ja arvioidaan mahdollisia tukitarpeita (Niiranen 2004, 123 - 124).
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tusvastuun ja sen, että hän joka päivä kyselee, missä olit ja ottaa myös esille, jos he käyt-
täytyvät huonosti toisen opettajan tunnilla.” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Hyvänä käytäntönä pidettiin lisäksi sitä, että oppilaitoksen maahanmuuttajaopiskelijoita 
koskevat asiat on hallinnollisella tasolla keskitetty nimetylle vastuuhenkilölle tai -henkilöille 
tai asioita hoidetaan keskitetysti omassa yksikössä, jonka alaisuudessa toimivat esimerkiksi 
valmistavan koulutuksen opettajat, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajat ja maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden koulunkäyntiavustajat. Käytäntöä pidettiin opintojen 
etenemisen seurannan lisäksi hyvänä siksi, että sen myötä maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden ohjauksen ja tuen erityistarpeet tulevat paremmin näkyviin ja opetus- ja 
ohjaushenkilöstön tietoon. 

Edellä kuvatun käytännön nähtiin mahdollistavan paremmin poikkihallinnollisen yhteis-
työn oppilaitoksen sisällä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Lisäksi sen 
avulla oli voitu tukea ja auttaa muita oppilaitoksen opettajia opiskelijoiden kohtaamisessa 
esimerkiksi järjestämällä koulutusta aiheeseen liittyen. Joissain oppilaitoksissa asia oli rat-
kaistu maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden omalla kuraattorilla tai opinto-ohjaajalla, 
joka tekee tiivistä yhteistyötä sekä oppilaitoksen sisällä että ulkopuolella maahanmuutta-
jien nivelvaiheen kehittämistyöryhmissä ja maahanmuuttajatyön verkostoissa. (Ks. myös 
Syrjälä 2004, 70 – 75.)

4.2. Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen

Kaikkia niitä keinoja, joilla oppilaitoksissa voidaan parantaa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia sekä suomen kielen taitoa, pidettiin hyvinä keinoina 
edistää opintojen etenemistä. Keskeisenä keinona parantaa opiskeluvalmiuksia ennen am-
matillisten opintojen alkamista mainittiin maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava 
koulutus (ammattistartti). Valmistavan koulutuksen aikana toteutetut tehostetut 1 - 2 
viikon mittaiset tutustumiset eri ammattialoihin ja niiden opiskeluun käytännössä mai-
nittiin erikseen esimerkkeinä hyvästä käytännöstä. Opiskelijat toivat esille erityisesti nämä 
eri ammattialoihin ja työelämään tutustumisjaksot, jotka olivat auttaneet heitä alan valin-
nassa. Opiskelijoiden kokemukset valmistavasta koulutuksesta olivat hyvin myönteisiä ja 
erityisesti opettajien työpanosta ja sitoutumista opettamiseen, ohjaamiseen ja tukemiseen 
kiiteltiin. (Ks. enemmän valmistavasta koulutuksesta Aunola ja Korpela 2006, Hartikainen 
2004 ja Torvinen-Artimo 2004.)

Paljon keskustelua käytiin joissain ammatillisissa oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden mahdollisuudesta opiskella ammatillista perustutkintoa omana ryhmänään. 
Oman ryhmän hyvinä puolina pidettiin sitä, että se mahdollistaa paremmin opiskelijoiden 
kielivaikeuksiin vastaamisen ja erityisesti S2- tai SV2 -opetuksen järjestämisen käytännössä. 
Opettajat kokivat, että heillä on paremmat mahdollisuudet huomioida näiden opiskeli-
joiden ohjaus- ja tukitarpeet, kun he opiskelevat omana ryhmänään. Etuna pidettiin sitä, 
että ideaalitilanteessa opiskelijat toimivat toinen toistensa vertaistukena. Maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden opiskelu omana ryhmänään mahdollistaa myös lähtökohtaisesti 
pidemmän ajan käyttämisen tutkinnon suorittamiseen. Yhtenä ratkaisuna on ollut se, et-
tä isoistakin kielellisistä haasteista huolimatta opiskelija otettiin opiskelemaan ja opinnot 
suunniteltiin alusta asti kestämään neljä vuotta.
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Yhtä mieltä oltiin käytännön haittapuolista. Merkittävimpänä haittapuolena pidettiin sitä, 
että omassa ryhmässä opiskelu vähentää entisestään kontakteja suomenkielisiin opiskeli-
joihin ja sen uskotaan hidastavan suomen kielen oppimista. Haastatteluihin osallistuneet 
oppilaitosten edustajat pitivät opiskelijoiden integrointia kantaväestön opiskelijoiden jouk-
koon pitkäntähtäimen tavoitteena, vaikka omissa ryhmissä opiskelu koettiinkin hyvänä 
käytäntönä silloin, kun opiskelijan opetuskielen valmiudet eivät vielä ole riittävät opiske-
luun suomea40 äidinkielenään puhuvien ryhmissä.    

Osalla haastatelluista opiskelijoista oli kokemuksia sekä maahanmuuttajaopiskelijoille tar-
koitetuissa ryhmissä opiskelusta että opiskelusta integroidusti samoissa ryhmissä suomea 
äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden kanssa. Heidän mielipiteensä maahanmuuttaja-
taustaisille suunnattujen ryhmien hyvistä ja huonoista puolista olivat lähes samat kuin op-
pilaitosjohdon ja opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajienkin. Opiskelijat pitivät kuitenkin 
opiskelua yhdessä suomea äidinkielenään puhuvien kanssa parempana, mutta monella ta-
paa vaativampana, vaihtoehtona. Käytännön parhaimpana puolena he mainitsivat sen, että 
he oppivat suomen kieltä huomattavasti enemmän ja nopeammin kuin aikaisemmin. Osa 
opiskelijoista kertoi saaneensa suomalaisia ystäviä, jotka auttavat heitä vaikeiden asioiden 
ymmärtämisessä oppitunneilla. Mitä kauemmin opiskelija oli Suomessa asunut, sitä toden-
näköisemmin hänellä oli haastattelujen perusteella kantaväestöä edustavia ystäviä. Luon-
nollisesti niillä haastatteluihin osallistuneilla opiskelijoilla, joilla oli suomalainen puoliso, 
oli lähtökohtaisesti enemmän kontakteja kantaväestöön. 

Joissain oppilaitoksissa käytössä olevaa mallia, jossa maahanmuuttajataustaiset opiskelijat 
opiskelevat ammatillisen peruskoulutuksen alussa omana ryhmänään ja heidät integroidaan 
vasta koulutusohjelmavaiheessa muiden opiskelijoiden kanssa samoihin ryhmiin, pidettiin 
näissä oppilaitoksissa hyvänä käytäntönä. Toimintatavan yhtenä keskeisenä tavoitteena oli 
yhdistää sekä omana ryhmänä opiskelun että integroidussa ryhmässä opiskelun edut.

Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen uskottiin edistävän opinnoissa etenemistä silloin 
kun opetus oli saatu käytännössä järjestettyä niin, että opiskelijan oli mahdollista osallistua 
siihen ilman kohtuuttomia hankaluuksia. Kaikissa niissä suomenkielisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa, joissa syventävät teemahaastattelut tehtiin, opiskelijoille oli tarjolla S2-
perusteiden mukaista opetusta. Isoissa oppilaitoksissa, joissa maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita on paljon, todettiin kuitenkin S2-opetuksen järjestämisen olevan käytännössä 
hyvin haasteellista. Syynä tähän pidettiin lähinnä erilaisia lukujärjestysteknisiä ongelmia. 

S2-opetus oli yritetty järjestää niin, että kaikkien opiskelijoiden olisi mahdollista osallistua 
opetukseen ilman, että heille tulee poissaoloja esimerkiksi ammattiopetuksen tunneilta. 
Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että opetus on yritetty saada järjestettyä esimerkik-
si yhtä aikaa äidinkielen tuntien kanssa tai opetusta järjestetään keskitetysti kaikille mui-
den tuntien päätteeksi esimerkiksi yhdessä koulutalossa. Opetuksen järjestäminen niin, 
ettei opiskelijan tarvitsisi olla poissa muilta tunneilta, on osoittautunut käytännössä lähes 
mahdottomaksi. Ymmärrettävää on, että opiskelijoiden oma innostus ja motivaatio käydä 
S2-opetuksen tunneilla ei ole kovin korkealla, jos osallistumisen seurauksena on jääminen 
jälkeen ammatillisissa tai muissa kaikille yhteisissä oppiaineissa. Käytännössä on huomat-
tu, etteivät opiskelijat ole kovin motivoituneita osallistumaan S2-opetuksen tunneille enää 
koulupäivän päätyttyä varsinkaan silloin kun se vaatii liikkumista koulutalosta toiseen.

40   Koska maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelu omissa perustutkintoryhmissään ei noussut 
esille ruotsinkielisissä oppilaitoksissa käydyissä keskusteluissa, on kommentissa viitattu ainoastaan 
suomea äidinkielenään puhuvien opiskelijoiden ryhmään.
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Joissakin oppilaitoksissa S2-opetuksen järjestämisen haasteena oli se, että lukujärjestystek-
nisistä syistä tunnit ovat esimerkiksi vasta viimeisessä opiskeluperiodissa. Tällaisessa tapauk-
sessa opetus ei luonnollisestikaan tue opiskelijan suomen kielen valmiuksien kehittymistä 
opintojen alkuvaiheessa, jolloin tarpeen arvioitiin olevan suurin.

Mitä vähemmän oppilaitoksessa on maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, sitä helpompi 
S2-opetus on ollut heille käytännössä järjestää ja sitä useammin S2-opetuksen katsottiin 
konkreettisesti edistävän opinnoissa etenemistä. Hyvinä käytäntöinä mainittiin kaikki ne 
oppilaitosten S2-opetuksen järjestelyt, joissa kielen opiskelu on tuotu mahdollisimman 
lähelle ammatillista opetusta ja niitä tilanteita, joissa kielellisiä haasteita ilmenee. Esimerk-
kinä mainittiin tapaukset, joissa tietylle ammattialalle oli palkattu oma S2-opettaja, joka 
on mukana työsaleissa ja ammattiaineiden tunneilla maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden tukena. Onnistuneen S2-opetuksen edellytyksenä pidettiin tiivistä S2-opettajan, 
ammattiopettajan ja yleisaineiden opettajan välistä yhteistyötä. Esimerkkinä tästä hyväksi 
koetusta käytännöstä on alla oleva kommentti: 
 

”Meitä on kaks siellä pajassa ja siellä kaikkiin tehtäviin, joita esim. ammattiaineissa  
tulee, tulee s2-tuki eli tehtäviä tehdään opettajan kanssa ja se on ollut ihan onnistunut  
käytäntö. Siellä tulee tukea opinnäytetyön tekemiseen, kirjallisia materiaaleja  tutkitaan 
yhdessä ja kuitenkin siellä on se ammatinopettaja paikalla, joka taas tietää siitä ammatil-
lisesta näkökulmasta. Et nää kaks tekijää tarvitaan.”
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

Opintojen etenemistä edistää haastattelujen perusteella maahanmuuttajataustaisten koulu-
avustajien ja S2-kielen tukihenkilöiden toimiminen yhtä aikaa luokassa ammattiopettajan 
tai opinto-ohjaajan tukena ja työparina.41  Erityisen onnistuneena käytäntö on koettu silloin 
kun opetus tapahtuu isoissa ryhmissä ja työturvallisuuden kannalta haasteellisissa tilanteissa. 
Joissain oppilaitoksissa on ollut mahdollista käyttää tulkkia opintojen ensimmäisillä jaksoilla 
auttamassa opiskelijoita opintojen alkuun. Näitä maahanmuuttajataustaisia kouluavustajia 
ja tukihenkilöitä on palkattu usein hankerahoituksella tietylle valitulle ammattialalle. Vali-
tettavana pidettiin sitä, etteivät käytännöt olleet välttämättä levinneet muille ammattialoille 
tai niitä ei ollut mahdollista jatkaa valituillakaan aloilla hankkeen päätyttyä.

Tärkeämpänä pidettiin sitä, että luokassa on opettajan tukena ylipäätään avustavaa hen-
kilökuntaa, kuin sitä, että he olisivat maahanmuuttajataustaisia tai omakielisiä avustajia. 
Omakielisten avustajien järjestämistä kaikille eri kieliä puhuville opiskelijoille pidettiin 
joka tapauksessa mahdottomana järjestää käytännössä. Erityisen tärkeänä kouluavustajien 
käyttämisessä pidettiin opettajien kanssa tehtävää tiivistä yhteistyötä. Jotta opiskelijat nä-
kevät ympärillään eri työtehtävissä toimivia maahanmuuttajia, erittäin tärkeänä pidettiin 
kuitenkin, että oppilaitoksiin palkataan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä entistä 
enemmän. Tätä pidettiin tavoiteltavana hyvänä käytäntönä oppilaitoksen todellisen kult-
tuurisen moninaistumisen kannalta.

Mahdollisuutta opiskella omaa äidinkieltä osana ammatillista perustutkintoa pidettiin pe-
riaatteessa hyvänä kielellisiä valmiuksia vahvistavana keinona. Oman äidinkielen opiskelun 
mahdollisuus on ollut tarjolla maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille joissakin ammatil-
lisissa oppilaitoksissa. Yleisesti arveltiin, etteivät opiskelijat olisi kovin motivoituneita opis-

41  Helsingin Diakoniaopistossa käytössä oleva opiskelijan ja opettajan sopimana erillisenä ajankohtana 
tapahtuva suomi toisena kielenä -tukiohjaus on yksi esimerkki siitä, miten S2-opetusta on toteutettu 
maahanmuuttajaopiskelijan yksilölliset tarpeet huomioiden (Niiranen 2004, 121 - 122).
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kelemaan omaa äidinkieltään ja näkemään sen eteen vaivaa esimerkiksi kulkemalla toiselle 
puolelle kaupunkia oppitunteja varten. Yhtä mieltä oltiin kuitenkin siitä, että sen opetuksen 
järjestäminen kaikille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kaikilla eri paikkakunnil-
la on mahdotonta. (Ks. enemmän oman äidinkielen opetuksesta ammatillisten opintojen 
tukena Jääskeläinen 2004 ja Mäkelä 2004.)

4.3. Opinnoissa etenemisen edistäminen

Hyviksi toimintamalleiksi edistää opintojen etenemistä ovat osoittautuneet oppilaitosten 
erilaiset non stop -periaatteella toimivat klinikkamuotoiset tukiopetusryhmät, joihin maa-
hanmuuttajataustainen opiskelija voi tulla heti oppituntien jälkeen hakemaan apua vaikeissa 
tehtävissä, tai ryhmät, joihin voi tulla tekemään rästiin jääneitä opintoja. Heikkoutena on 
ollut se, että osa näistä tukitoimista on ollut vain joillekin ammattialoille suuntautunutta 
ja mahdollisesti hankerahoituksen turvin toimivaa.

Esimerkkinä hyvästä toimintatavasta mainittiin eräässä oppilaitoksessa tehty muutos koulu-
kohtaisen opetussuunnitelman opintojen toteuttamiseen. Jotta opiskelijoiden ammatilliset 
valmiudet vahvistuisivat heti opintojen alusta alkaen ja he pääsisivät peruskoulusta tultu-
aan välittömästi oppimaan työn tekemistä käytännössä, he opiskelivat kaksi ensimmäistä 
vuotta ammatillisia aineita ja vasta viimeisenä, kolmantena vuotena yleisaineita ja vapaasti 
valittavia aineita. Käytännön, jossa ammattiopettajat ja tekemällä oppiminen tulevat jo heti 
opintojen alussa tutuiksi ja vasta opintojen lopussa tulevat yhteiset teoria-aineet, katsottiin 
tukevan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen edistymistä. 

Kokemukset työssäoppimisesta olivat oppilaitosten edustajien mukaan maahanmuuttajataus-
taisille opiskelijoille pääosin myönteisiä ja niiden uskotaan edistävän opintojen etenemistä 
lisäämällä opiskelumotivaatiota. Työssäoppimisen aikana eivät teoriaopinnoissa vastaan 
tulleet kielelliset haasteetkaan olleet yhtä merkittävässä roolissa, kun opiskelijat pääsivät 
tekemällä näyttämään omaa ammatillista osaamistaan. Työssäoppimisen kokemukset olivat 
haastatteluihin osallistuneille opiskelijoille pääosin erittäin myönteisiä. Lisäksi he kokivat, 
että heitä oli neuvottu ja ohjattu riittävästi työpaikoilla ja heitä oli kannustettu kysymään 
ja hakemaan apua tarvittaessa.

Haasteellisena ei pidetty niinkään itse työssäoppimista, kuin sitä, miten saada maahan-
muuttajataustaisille opiskelijoille työssäoppimispaikkoja. Osa haastatelluista opiskelijoista 
mainitsi nimenomaan työssäoppimispaikan löytämisen olleen vaikeaa. Käytännössä on usein 
niin, että opettaja joutuu viime kädessä hankkimaan työssäoppimispaikan maahanmuutta-
jataustaisille opiskelijoille silloinkin kun ensisijaisena tavoitteena on ollut, että opiskelijat 
itse hankkivat itselleen työssäoppimispaikan. 

”Opettajat usein hankkivat, mamutausta vaikeuttaa paikan saamista, eli kysytään kieli-
taidon tasoa, opiskelijat eivät juurikaan itse hae paikkaa. Mamut eivät löydä työssäoppi-
mispaikkoja, ei tiedetä, mistä hakea…” 
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

Yhtä mieltä oltiin siitä, että opettajat kokevat työssäoppimispaikkojen etsimisen opiskelijoille 
työläänä ja aikaa vievänä. Erityisesti työelämän edustajien ennakkoluulojen kohtaaminen 
ja heidän vakuuttelunsa, jotta he ottaisivat opiskelijan työssäoppimaan, koetaan stressaava-
na.42 Maahanmuuttajataustaisten työssäoppijoiden puutteellinen kielitaito ja kulttuurierot 

42  Ammatillisessa peruskoulutuksessa olevia maahanmuuttajaopiskelijoita koskevan selvityksen 
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sekä työturvallisuusmääräysten ymmärtäminen tuntuivat mietityttävän työnantajia. Sekä 
työssäoppimispaikkojen saamisen että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työllis-
tymisen katsottiin olevan helpompaa, kun kyseessä on monikulttuurinen työympäristö ja 
työpaikka. Tässä kaksi esimerkkiä siitä, miten opettajat ovat kokeneet työssäoppimispaik-
kojen etsimisen:

”Sieltä tuli ylihoitaja niin sanotusti linjaa pitkin, että: ”Onkos niillä huivi? Jos on, ei 
tartte tulla tänne!”. Sitä selvitettiin sitten ihan ylilääkäriä myöten, että saa olla valkoi-
nen sieltä laitoksen omaa rekvisiittaa oleva huivi, kun ei ollut vielä kokemuksia maahan-
muuttajaopiskelijoista, ei vielä tunnettu.” 
(Opetus ja ohjausalan edustaja) 

”Tietoutta on nyt tuonne kentälle mennyt ja hyviä kokemuksia. Mut se on sellainen laki, 
et jos yksi mamu mokaa, niin se nollaa monta hyvää kokemusta!” 
(Opetus- ja ohjausalan edustaja)

Yleisesti pelättiin työelämän edustajien asenteiden kiristymistä taloudellisen taantuman ai-
kana samoin kuin sitä, että työssäoppimispaikkojen löytäminen maahanmuuttajataustaisille 
opiskelijoille vaikeutuu entisestään.

”Entistä suurempia ongelmia tulee, kun ei saada kotimaisiakaan (=työssäoppimaan), kun 
nää firmat vähentää työntekijöitä, niin ne ei suostu ottamaan ketään.” 
(Opetus – ja ohjaushenkilöstön edustaja)

Työvaltaistaminen, laajennettu työssäoppiminen ja työpajatoiminta nähtiin kaikki hyvinä 
toimintatapoina maahanmuuttajataustaisen opiskelijan opintojen etenemisen kannalta. 
Esimerkkinä toimintatavasta, jossa opiskelijoita on tuettu työssäoppimisen yhteydessä, mai-
nittiin oppilaitos, jossa opiskelijoille on ollut työssäoppimisjakson yhteydessä ylimääräinen 
perehdytysjakso. Sen aikana opettaja on auttanut paikan päällä opiskelijaa käymällä hänen 
kanssaan läpi työpaikan toimintatapoja ja kieltä.

Hyvinä keinoina lisätä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelumotivaatiota mai-
nittiin lisäksi kaikki ne keinot, joilla opiskelijoiden omaa osaamista ja kulttuurintuntemusta 
tuodaan esille ja hyödynnetään osana opiskelua ja oppilaitoksen arkea. Esimerkkinä näistä 
hyvistä käytännöistä mainittiin mm. oppilaitokseen tehtävät kansainväliset vierailut, joiden 
aikana vieraiden kieltä ja kulttuuria hallitsevilla opiskelijoilla on ollut oma tehtävä ja rooli. 
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden toimiminen toinen toistensa vertaistukijoina, 
tutoreina tai kummioppilaina mainittiin hyvinä toimintamalleina, joita on kehitetty oppi-
laitoksissa erityisesti hankerahoituksella. Hyviä kokemuksia on ollut siitä, että he toimivat 
tutoreina ja esimerkiksi tietokoneen käytön avustajina aikuiskoulutuksen maahanmuutta-
jataustaisille opiskelijoille. (Ks. enemmän vertaistuesta Wilhelmsson 2004, 174 - 176.)

Tärkeinä keinoina tukea opintojen etenemistä pidettiin kaikkia niitä toimia, jotka lisäävät 
entisestään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja muiden opiskelijoiden kontakteja 
erityisesti jo ennen ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelun aloittamista. Esimerkkinä 
mainittiin valmistavan koulutuksen ja jo ammatillista perustutkintoa suorittavien opiske-

perusteella vuodelta 2001, ovat haasteet maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden työssäoppimisen 
järjestämisen suhteen säilyneet samoina koulutuksen järjestäjien näkökulmasta katsottuna (Kuisma 
2001, 33).
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lijoiden yhdessä toteuttamat projektit, teemapäivät, viihteelliset ja vapaamuotoiset tilaisuu-
det, kummiluokkatoiminta sekä yhteisesti toteutettu opetus.43

 
”Meil on ollu ihan positiivisia kokemuksia tästä yhdessäolosta. Yhteistyötä suomalaisten 
opiskelijaryhmien välillä pitäis olla enemmän ja paljon tiiviimpää! Me ollaan tehty täm-
möstä vähän niinku kummiluokkatoimintaa eli valman opiskelijat tekevät yhdessä suo-
malaisten opiskelijoiden kanssa jotain esimerkiksi ruokaa tai sitten on kaikkia kulttuuriin 
liittyviä tapahtumia, urheilupäiviä yms. Toiminta on ollut onnistunutta ehkä siksi, että 
yhteistyö on ollut opettajavetoista. ”
 (Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

”Alussa oli hirveesti ongelmia, kun se kieli ei oikein toiminut, suomalaiset opiskelijat ei 
ehkä ymmärtänyt, kuinka selkeästi ja kuinka paljon pitää toistaa asioita, mutta loppujen 
lopuksi aika hyvä lopputulos, kun me havaittiin tuolla ruokalassa, et ne (=maahanmuut-
tajataustaiset opiskelijat) löysi kavereita! ” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)

Haastateltuja opiskelijoita ei tuntunut huolestuttavan niinkään ammatillisista perusopin-
noista selviytyminen kuin työllistyminen opintojen päätyttyä. Erityisesti heitä tuntuivat mie-
tityttävän työelämän edustajien asenteet maahanmuuttajataustaisia työnhakijoita kohtaan. 
Mitä myönteisempiä kokemuksia opiskelijalla oli ollut työssäoppimisesta, sitä myönteisem-
min he suhtautuivat työllistymiseensä opintojen päätyttyä. Haastateltujen opiskelijoiden 
mielipide ammatin opiskelemisen tärkeydestä oli kuitenkin selvä, kuten erään haastatellun 
opiskelijan kommentti osoittaa: ”Jos jää Pizzeriaan, niin se on nolla-nolla”.

4.4. Osaava opettaja

Opettajien pedagogiset taidot ja työkokemus nousivat opiskelijoiden kanssa käydyissä kes-
kusteluissa esille yhtenä tärkeimmistä keinoista edistää maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden opintojen etenemistä. Hyvä opettaja osaa heidän mielestään esittää opetettavan 
asian monella eri tavalla, niin että suomen kieltä heikommin osaava opiskelijakin voi sen 
oppia. Opetuksessa käytettävät erilaiset pedagogiset ratkaisut suullisista tenteistä selkokieli-
sen materiaalin käyttöön nähtiin luonnollisesti tukevan opiskelijaa opintojen etenemisessä. 
Hyvän opettajan ominaisuuksista opiskelijat olivat yhtä mieltä:
 

”Nyt minulla on hyvä opettaja. Aina saa apua, kun tarvitsee. Se aina näyttää, mitä eri-
laisia vaihtoehtoja. Sä voit tehdä näin tai jos haluat voit tehdä näin. Esimerkiksi yks 
tunnilla meillä oli koe. Suullisesti mä voisin kertoa kaikki hyvin, mutta kirjoittamises-
sa mulla ongelmat. Mä olin kokeessa, mut mä en päässyt läpi.Mut opettaja antoi mulle 
toinen vaihtoehto: ”Sä voit suullisesti antaa testin. Jos sä pärjäät, sitten hyväksytty.” Sitten 
mä oon päässyt.”

”Mitä mä voin sanoa…Siellä meillä oli tosi hyvä opettaja. Se aina selitti, vaikka kädellä, 
että tehdään näin. Se selitti koko ajan. Mutta semmostakin  opettaja on, että se istuu, 
power point on päällä ja se istuu näin ja selittää plaa-plaa-plaa kolme tunti. Jos luokassa 
on 30 opiskelijaa, ei kaikilla ole samat aivot, erilaiset aivot, että he oppivat. Sitten meille 
tuli sellainen tunne, että keskeyttää.”

43  Siitä, millaisia kokemuksia on puolestaan ollut suomalaisten opiskelijoiden toimimisesta 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tutoreina, löytyy Katariina Kuisman (2001, 26) 
Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa -selvityksestä.
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Opettajan myös odotetaan osaavan ohjata ryhmiä, joissa on useita eri kansallisuuksia edus-
tavia ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita, ja hänen odotetaan ymmärtävän 
maahanmuuttajataustaisen opiskelijan oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyviä tausta-
tekijöitä. 

”Pitäisi olla sellaisia opettajia, että heillä on kokemusta. Kun ei oo kokemusta, niin hän 
oli sellainen opettaja, en mä puhu ketään opettajaa vastaan, mut mitä mä oon tuntenut 
täällä koulussa…kun mulla on lisäongelmat kotona ja kotimaassa ja kun koulussa tulee 
ongelmat, mä räjähdän samaan aikaan. Toi opettajalla pitäisi olla kokemusta maahan-
muuttajien kanssa.”

”Kun otetaan maahanmuuttajien opettaja, pitäisi olla kokemusta, luokassa erilaiset kan-
sat –afgaani, iraki, kurdi, irani, voi olla venäläiset, virolaiset, thaimaalaiset, japanilaiset 
– heidän kanssa täytyy tulla toimeen hyvin ja koska tää on Suomen tulevaisuus. Mihin 
mä meen? Mä oon Suomen kansalainen. Mä oon täällä. Mä meen armeijaan ja armeijan 
jälkeen mä aloitan töihin ja mä teen töitä Suomen maahan!”

Opiskelijat korostivat sitä, että opiskelijan itsensä pitää olla rohkea ja aktiivinen kysymään 
apua ja neuvoa. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tulee heidän mielestään olla myös 
erittäin motivoitunut opiskelemaan, koska se vaatii heiltä tuplasti työtä. Opettajien merki-
tyksestä motivaatiota joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä oltiin myös yhtä mieltä, kuten 
alla oleva kommentti osoittaa: 

”Totta kai jos on hyvä opettaja, jos ymmärrät enemmän opettajasta, sä kiinnostut enem-
män ja tuut joka päivä ja kiinnostut enemmän. Jos semmosta opettaja, että on vaikeuksia 
ymmärtää häntä ja hänkin ei selvitä asioita hyvin, ja jos sä oot vähänkin myöhässä jos-
tain, sä jäät sataprosenttisesti sieltä.”

Hyvänä käytäntönä haastatteluihin osallistuneet oppilaitosten edustajat pitivät esimerkiksi 
Helsingin kaupungilla käytössä olevaa toimintamallia, jossa kaikki kaupungin ylläpitämät 
toisen asteen oppilaitokset voivat saada keskitetysti apua ja neuvontaa maahanmuuttaja-
taustaisilta pedagogisilta yhteyshenkilöiltä, jotka toimivat tarvittaessa oman kulttuurinsa 
asiantuntijoina. Kaupungin opetusvirastoon palkatun maahanmuuttajakoulutuksen yhteys-
henkilön kautta oppilaitosten henkilökunta saa tietoa ja tilastoja maahanmuuttaja-asioista 
sekä aiheeseen liittyvää koulutusta. Toiminnan yhtenä tulevaisuuden tavoitteena kerrottiin 
olevan se, että monikulttuurisuusasioihin koulutetuista opettajista tulisi jatkossa oman am-
mattialansa asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä maahanmuuttaja-asioissa.

Hyvänä käytäntönä oppilaitosten edustajat pitivät myös oppilaitoksen johtotason osallis-
tumista erilaisiin maahanmuuttajakoulutuksen ja ylipäätään maahanmuuttajatyön neuvot-
telukuntiin ja verkostoihin, joissa mietitään yhdessä kotouttamiseen, opiskeluun ja työllis-
tymiseen eri nivelvaiheineen liittyviä toimenpiteitä ja vastuutahoja.44

44  Siitä, miten ammatillisten oppilaitosten toimijat ovat mukana maahanmuuttajatyön paikallisessa 
verkostotyössä, on hyvänä esimerkkinä Maahanmuuttajat ammattia oppimassa -julkaisun artikkeli 
Vantaan kaupungin kotouttamisohjelman laatimisesta osana maahanmuuttajien ammatillisen 
koulutuksen kehittämistä (Korpela 2004, 30 - 34). 
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5.  Keskeyttämisten ehkäiseminen

Toimia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten ehkäisemiseksi kartoi-
tettiin sekä koulutuksen järjestäjän kyselyllä että sen vastausten pohjalta tehdyillä syven-
tävillä haastatteluilla. Haastattelujen aikana keskusteltiin paljon siitä, mikä on ylipäätään 
ammatillisen toisen asteen rooli ja tehtävä kotoutumisprosessissa. Tavoiteltavana pidettiin 
tilannetta, jossa eri toimijoiden vastuut ja velvollisuudet kotouttamistoimenpiteiden suh-
teen olisi yhdessä sovittu ja maahanmuuttajataustaisten nuorten ”polku” perusopetuksesta 
toiselle asteelle ja sieltä työelämään erilaisine nivelvaiheineen olisi eheä ja selkeä. Toisaalta 
on myös huoli niiden lähes täysi-ikäisten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ko-
toutumisesta, jotka ovat tulleet Suomeen oppivelvollisuusiän ohitettuaan.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että tämä edellyttää joustavia ja opiskelijoiden yksilöllisiin tarpei-
siin räätälöityjä toimenpiteitä ammatillisten oppilaitosten taholta. Riittävien resurssien 
turvaaminen yksilöllisten ja joustavien ohjaus- ja tukipalveluiden toteuttamiseen ja maa-
hanmuuttajaopiskelijoiden ja kantaväestöä edustavien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen 
katsottiin olevan opintojen keskeyttämisiä ehkäisevien käytäntöjen lähtökohta. Taloudel-
listen resurssien riittämättömyys tuli hieman korostetummin vastauksissa esille silloin kun 
koulutuksen järjestäjä oli kunta. Suurin osa koulutuksen järjestäjän kyselyn vastauksista 
keskeyttämisten ehkäisemiseksi liittyivät oppilaitosten ohjaus- ja tukipalvelujen kehittämi-
seen ja toiminnan riittävään resursointiin. 

Toisena merkittävänä keskeyttämisiä ehkäisevistä toimista mainittiin koulutuksen järjestäjän 
vastauksissa toimenpiteet ennen ammatillisten perusopintojen alkamista aina opetuskielen 
tason ja opiskeluvalmiuksien varmistamisesta ja valmistavan koulutuksen kehittämisestä 
riittävään ohjaukseen opintojen nivelvaiheessa. Haastatteluissa yhdeksi tärkeimmistä kes-
keyttämistä ehkäisevistä toimenpiteistä nousi maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen 
kehittäminen toteutukseltaan joustavammaksi ja paremmin opiskelijan yksilölliset tarpeet 
huomioivaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi valmistavan koulutuksen pidentämistä tar-
vittaessa kaksivuotiseksi. Toisen vuoden tulisi haastateltavien mielestä sisältää enemmän 
työssäoppimista, opinto-ohjausta, syvällisempää tutustumista eri ammattialoihin sekä mah-
dollisesti jo opintoja opiskelijan valitsemalla alalla.

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaa toivottiin kehitettävän maahanmuutta-
jataustaisten opiskelijoiden valinnan osalta. Koska kirjavat ja oppilaitoksittain vaihtelevat 
kielitestauskäytännöt koettiin työläinä, maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yhdenver-
taisen kohtelun takaamiseksi kielitaidon testaamiseen toivottiin yhtenäisiä valtakunnallisia 
kriteerejä ja käytäntöjä. Valtakunnallista perusopetuksen lopussa järjestettävää suomen tai 
ruotsin kielen testausta pidettiin varteenotettavana ratkaisuna kielitestauksen käytäntöjen 
yhtenäistämiseen. Joustavan haun periaatteisiin tulisi haastateltujen oppilaitosten edustaji-
en mielestä kiinnittää huomiota maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yhdenvertaisen 
kohtelun varmistamiseksi.

Koska keskeisenä keskeyttämisiä ehkäisevänä tekijänä pidettiin sitä, että oppilaitoksessa on 
joku, joka kulkee ammatillista perustutkintoa opiskelevan opiskelijan rinnalla hänen opin-
tojensa ajan, seuraa säännöllisesti poissaoloja ja puuttuu välittömästi epäkohtiin, opettajille 
tulisi taata riittävät ajalliset ja taloudelliset resurssit, että se olisi ylipäätään mahdollista.

”Ohjaaja tai nimetty opettaja kulkisi heidän rinnallaan koko opintopolun, seuraa etene-
mistä ja poissaoloja yms. ja PUUTTUISI asiaan. Toimisi tietty valtaväestön kanssa myös” 
(Opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja)
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”Ryhmäohjaukseen jos saatais resursseja sellaisille luokille, joissa on paljon maahanmuut-
tajataustaisia opiskelijoita, koska ne kuitenkin tarvii sitä tai on joku S2-opettaja, jonka 
toimenkuvaan kuuluisi vähän myös huolehtia, miten ne pärjää ja edistyy…että jollain 
opettajalla olisi selkeä potti seurata opintojen etenemistä, ettei sitten niitä tulisi, että huo-
mataan sit jossain opiskelijahuoltoryhmän kokouksessa, että sillähän on yli 300 tuntia 
poissaoloja. ”Missäs tää tyyppi on? En oo ikinä nähnytkään”, et niitä ei tulis. Et oikeesti 
joku olis niistä opiskelijoista tietoinen, hoitais ja puuttuis.”
(Oppilaitosjohdon edustaja)

Sekä koulutuksen järjestäjän kyselyn vastauksissa että oppilaitoksissa tehdyissä haastatte-
luissa esille nousivat myös opiskelijoiden kielellisten valmiuksien vahvistaminen sekä moni-
puolisten opetusmenetelmien ja -materiaalien käyttö keskeyttämisten ennaltaehkäisemisen 
kannalta. Suurin osa vastauksista sisälsi useita erilaisia toimenpiteitä, joilla keskeyttämisiä 
voitaisiin ehkäistä, kuten esimerkiksi näissä kyselyn vastauksissa: 

”- lisäämällä opiskelijoiden opetuskielen kielellisiä valmiuksia ennen opintojen  aloitta-
mista 
- opettajien asennemuutoksilla ja koulutuksella 
- selkokielistä materiaalia lisäämällä 
- natiiviopettajien saamisella, koulunkäyntiavustajilla 
- opintojen työvaltaistamisella”

”(O)opetuksen, ohjauksen ja tukipalveluiden yhteistyöllä, varhaisella puuttumisella ongel-
miin, tutoroinnilla, siirtymällä paperi- ja kielivetoisesta työskentelytavasta tekemällä oppi-
miseen, opettajien monikulttuurisuustäydennyskoulutuksella, tekemällä osaamisen näyttä-
misestä entistä joustavampaa.”

Opintojen keskeyttämisiä katsottiin ehkäistävän kaikilla niillä hyvillä käytännöillä, joi-
ta oppilaitoksissa on vuosien varrella erityisesti hankerahoituksella kehitetty ja toimiviksi 
havaittu. Nämä maahanmuuttajataustaisen opiskelijan yksilöllisiä ohjaus- ja tukitarpeita 
huomioivat hyvät käytännöt tulisi saada pysyvästi osaksi oppilaitosten normaalia toimin-
takulttuuria. 

Yhtä mieltä oltiin siitä, että ne opiskelijat, jotka ovat asuneet ja käyneet koulua Suomessa 
vain lyhyen ajan, tarvitsevat usein eniten eriytettyjä ja yksilöllisesti räätälöityjä tukitoimia. 
Koska heidän katsottiin olevan myös suurimassa riskissä keskeyttää opinnot, toimenpi-
teiden rahoittamiseksi tarvitaan erityisesti heidän tukemiseensa suunnattuja resursseja. 
Usein esille nousseena ratkaisuna esitettiin puolitoistakertaista valtionosuutta esimerkiksi 
joustavan haun kautta oppilaitokseen valituista maahanmuuttajataustaisista opiskelijois-
ta. Näillä opiskelijoilla tulisi myös olla ylipäätään enemmän aikaa saavuttaa ammatilliselle 
perustutkinnolle asetetut tavoitteet.

Yhtä mieltä tunnuttiin olevan siitä, että opettajien täydennyskoulutuksella ja oppilaitoksen 
asenneilmapiiriin vaikuttamisella on keskeinen merkitys maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden opinnoissa etenemisen kannalta. Opettajien taidot kohdata erilaisia oppijoita, 
puhuttivat erityisesti haastatteluihin osallistuneita.
 

”Erilaisia oppijoita joka ryhmässä; ei niinkään keskustelua kansallisuudesta/etnisistä  
ryhmistä, vaan erilaisista oppijoista ja välineistä kohdata heitä” 
(Oppilaitosjohdon edustaja)
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Kaikkien niiden toimien, jotka lisäävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja muiden 
opiskelijoiden välistä kanssakäymistä oppilaitoksissa samoin kuin yhteistyötä maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden perheiden kanssa, katsottiin osaltaan ehkäisevän keskeyttämi-
siä.45 Opettajien roolia pidettiin merkittävänä sillanrakentajana maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden ja kantaväestöön kuuluvien opiskelijoiden yhteistyön kehittämisessä.

Jotta oppilaitosten ohjaus- ja tukiresursseja voitaisiin kohdentaa entistä paremmin niiden 
opiskelijoiden tukemiseen, jotka sitä eniten tarvitsevat, tulisi vastausten perusteella oppi-
laitoksissa systemaattisesti seurata ja kerätä entistä tarkempaa tietoa keskeyttämisten syistä. 
Toimenpide-ehdotuksena mainittiin tarve kerätä tietoa maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen vaikuttavuudesta. Oppilaitoksissa tulisi olla 
toimintasuunnitelma ja -malli siitä, miten oppilaitoksessa huomioidaan maahanmuutta-
jataustaiset opiskelijat ja edistetään kulttuurista monimuotoisuutta. (Ks.enemmän Wil-
helmsson 2004, 44 - 46.)

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä ehkäisevien toimenpide-ehdotus-
ten tueksi löytyy selvitystyön aineistosta esimerkki oppilaitoksesta, jossa maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä on saatu vähenemään huomattavasti panostamalla 
tietoisesti erityisesti heille suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämiseen. Kyseinen 
oppilaitos on opiskelijamäärältään suuri ja siellä opiskelee paljon maahanmuuttajataustai-
sia opiskelijoita. Yhtenä keskeyttämisten vähenemiseen vaikuttavana tekijänä mainittiin se, 
että oppilaitoksessa on maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oma opinto-ohjaaja ja 
vastuuhenkilö, joka tekee laajaa nivelvaiheen yhteistyötä myös oppilaitoksen ulkopuolella. 
Yhteistyöhön kuuluu tiedonvaihto maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden verkoston 
sisällä. Lisäksi mainittiin ohjaavan kielikokeen merkitys keskeyttämisiä ehkäisevänä tekijä-
nä. Tässä yhteydessä korostettiin erityisesti sitä, miten tärkeää opiskelijan on saada tarvitse-
maansa ohjausta ja oppilaitoksen edustajien tietää opiskelijan ohjaustarpeista mahdollisim-
man varhain. Keskeyttämisiin uskottiin vaikuttaneen ehkäisevästi sen, että ryhmäohjaajat 
ovat hyvin sitoutuneita seuraamaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja siinä ilmeneviä 
ongelmia, joista pyritään raportoimaan välittömästi opiskelijahuoltoryhmälle, opiskelijalle 
itselleen ja hänen perheelleen.

45  Perusopetuksen puolella maahanmuuttajaperheiden kanssa tehtävän yhteistyön keinoista on julkaistu 
materiaalia, kuten esimerkiksi Väestöliiton Kotipuu-yksikön julkaisema opas Monikulttuuriset 
vertaisryhmät (Alitolppa-Niitamo ja Sirkiä 2007), joka on sovellettavissa käytäntöineen myös 
ammatilliselle toiselle asteelle. 
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III YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

6.  Yhteenveto selvitystyön tuloksista

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisproblematiikkaa tarkastellaan alla 
olevissa kappaleissa siitä näkökulmasta, miten maahanmuuttajatausta vaikuttaa opintojen 
keskeyttämiseen, mitä johtopäätöksiä keskeyttämisten määristä voidaan tehdä, miten mo-
nikulttuurisuus nykyisin näkyy ammatillisissa oppilaitoksissa ja mitä johtopäätöksiä voi-
daan tehdä keinoista, joilla opiskelijoiden keskeyttämisiä voitaisiin ehkäistä. Seuraavassa 
tarkastellaan tämän selvityksen tuloksia verraten niitä muihin samasta aiheesta tehtyihin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. 

6.1. Maahanmuuttajataustan vaikutus opintojen keskeyttämiseen

Valtaosassa ammatillisia oppilaitoksia ei tulosten perusteella kerätä koulutuksen järjestäjän 
taholta tietoa erikseen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten lukumää-
ristä, syistä ja taustatekijöistä, vaikka keskeyttämiset tilastoidaan ja opiskelijoiden läsnäoloja 
ja poissaoloja sekä opinnoissa etenemistä seurataan. Yksittäisillä opetus- ja ohjaushenki-
löstön edustajilla, kuten maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan 
koulutuksen opettajilla, opinto-ohjaajilla ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajilla, on 
keskeyttämisiin liittyen paljon ”hiljaista tietoa” ja kokemusta. 

Suurimman osan selvitystyöhön osallistuneiden ammatillisten oppilaitosten maahanmuut-
tajataustaisista opiskelijoista katsottiin olevan yhteishaussa opiskelemaan hakeneita. Opiske-
lijoiden maahanmuuttajataustan ja sen seikan, että heidän äidinkielensä on joku muu kuin 
oppilaitoksen opetuskieli, ei uskottu vaikuttavan merkittävästi heistä valtaosan opintojen 
etenemiseen tai keskeyttämisten syihin. Vaikka maahanmuuttajataustaisuuden määritte-
leminen opiskelijan äidinkielen mukaan oli selvitystyön yhteydessä perusteltua, jatkossa 
tulisi pohtia käsitteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla kuvaisivat kulttuurisesti entistä 
monimuotoisemmassa Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden hete-
rogeenistä joukkoa.

Ottaen huomioon, ettei opiskelijoiden keskeyttämisistä ollut saatavilla yksityiskohtaista 
oppilaitoskohtaista tietoa, on ymmärrettävää, että oppilaitosten edustajat olivat varovaisia 
tekemään yleistyksiä opintonsa keskeyttäneistä maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista 
ja heidän taustoistaan. Selvitystyöhön osallistuneet olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämiset olisivat usein nimenomaan ne-
gatiivisia keskeyttämisiä eli että he jäisivät opintonsa keskeyttäneitä kantaväestöä edustavia 
opiskelijoita useammin opintojen ja työelämän ulkopuolelle. Arviota tukevat Maahanmuut-
tajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksen tulokset, joiden mukaan vieraskielisistä työn ja kou-
lutuksen ulkopuolella on lähes kaksinkertainen osuus verrattuna kantaväestöön (Kuusela 
2008). Ulkomaalaisväestön46 työttömyysaste on puolestaan ollut 2000-luvulla yli kolmin-
kertainen verrattuna koko väestön työttömyysasteeseen (Monitori tilastoliite 2/2009).

Syistä, joiden puolestaan katsottiin vaikuttavan erityisesti maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden opintojen keskeyttämiseen, oltiin laajalti yhtä mieltä, tarkastellaan asiaa sitten 
oppilaitoksen edustajien tai haastateltujen opiskelijoiden näkökulmasta. Heidän kohdal-
laan opintojen keskeyttämiseen vaikuttavia tekijöitä olivat tulosten perusteella puutteel-

46  Ulkomaalaisväestöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä pysyvästi Suomessa asuvia maahanmuuttajia, 
jotka eivät ole Suomen kansalaisia (www.migri.fi/sanasto).
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linen opetuskielen taito ja puutteelliset opiskeluvalmiudet sekä opiskelijan perhe- ja elä-
mäntilanteeseen, mukaan lukien taloudellinen tilanne, liittyvät vaikeudet. Haastatteluihin 
osallistuneet opiskelijat arvioivat keskeyttämiseen vaikuttavia tekijöitä luonnollisesti sub-
jektiivisesta näkökulmasta verrattuna oppilaitosten edustajiin. He toivat ammatillisen oppi-
laitosten edustajia hieman korostetummin esille sen, miten prosessiin vaikuttavat osaltaan 
oppilaitoksessa tapahtuva opiskelijoiden keskinäinen ja opiskelijoiden ja opettajien välinen 
vuorovaikutus sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön asenteet ja opetustaidot. Taloudellisten 
vaikeuksien vaikutus keskeyttämispäätökseen nousi myös opiskelijoiden kyselyn vastauk-
sissa hieman oppilaitoksen edustajien näkemystä voimakkaammin esille. 

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien näkemys maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden opintojen keskeyttämisten syistä on säilynyt samana, kun verrataan keskeyttämissel-
vityksen tuloksia Karoliina Kuisman vuonna 2001 tekemän selvityksen tuloksiin. Kuisman 
selvityksen perusteella heikko kielitaito, perheeseen ja sopeutumiseen liittyvät ongelmat ja 
heikot opiskeluvalmiudet olivat yleisimmin mainitut syyt opintojen keskeyttämiseen erityi-
sesti maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla (2001, 34). Myös Maahanmuuttajaopiskelijat 
ja koulutus -tutkimuksessa arvioitiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatil-
listen opintojen keskeyttämisten johtuvan kantaväestön edustajia heikommista opiskelu-
valmiuksista ja puutteellisesta suomen kielen taidosta (Karppinen 2008, 186). Kielitaidon 
puute oli myös suurin haaste opinnoissa selviämiseen Opetushallituksen vuonna 2006 
nuorten lukiokoulutuksen järjestäjille tehdyn haastattelun tulosten perusteella. Siirtymi-
nen ammatilliseen koulutukseen, muutto toiselle paikkakunnalle ja motivaatio-ongelmat 
mainittiin puolestaan maahanmuuttajataustaisten lukio-opiskelijoiden yleisimpinä syinä 
keskeyttää opinnot. Lukio-opettajien haastatteluissa painotettiin sen sijaan huonon opis-
kelumenestyksen ja motivaatio-ongelmien merkitystä opintojen keskeyttämiselle. (Ikonen 
ja Jääskeläinen 2006, 77.)

Yhteenvetona selvitystyön tuloksista voidaan todeta, että ne opiskelijat, joiden opintojen 
etenemiseen ja keskeyttämisten syihin maahanmuuttajataustalla on eniten merkitystä, ovat 
ainoastaan muutaman vuoden Suomessa asuneita ja koulua käyneitä ensimmäisen polven 
maahanmuuttajaopiskelijoita. Heistä monet ovat Euroopan ulkopuolisista maista tulleita 
pakolaistaustaisia nuoria ja maahanmuuttajia sanan varsinaisessa merkityksessä. Usein vii-
tattiin siihen, että heidän koulutaustansa omassa kotimaassaan on hyvin heikko tai lähes 
olematon tai heidän kotimaansa koulujärjestelmä niin erilainen, että suomalaiseen opis-
kelukulttuuriin sopeutuminen vie aikaa ja on haastavaa. Heidän suomen kielen taitoaan 
kuvailtiin usein lähtökohtaisesti heikoksi, ja erityisesti kielellisten vaikeuksien vuoksi he jää-
vät helposti jälkeen opinnoissa, mikä puolestaan heikentää heidän opiskelumotivaatiotaan. 
Tulosten perusteella erityisesti näiden opiskelijoiden riski keskeyttää opinnot on suuri.

Tulokset eivät ole yllättäviä, sillä myös muut 2000-luvulla tehdyt maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden opintojen etenemistä perusopetuksesta toiselle asteelle sivuavat selvitykset ja 
tutkimukset tuloksineen vahvistavat käsityksen. Opetushallituksen vuonna 2005 perusope-
tuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestämistä 
koskevan selvityksen tulokset osoittavat, miten haasteellista näiden nuorten on saavuttaa 
perusopetukselle asetetut tavoitteet. Selvityksen mukaan perusopetuksen loppuvaiheessa 
13 - 18 -vuotiaina maahan muuttaneiden nuorten taustalla on suuri merkitys siihen, mi-
ten he opinnoissaan etenevät (Korpela 2006). Suomen kielen oppimiseen ja uuden koulu-
kulttuuriin omaksumiseen vaikuttavat oppilaan koulutausta, oman äidinkielen osaamisen 
taso, sosioekonominen asema ja maahanmuuton syyt ja taustatekijät. Ei liene yllätys, että 
mainitussa selvityksessä haastateltujen perusopetuksen opettajien mielestä haasteet saavut-
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taa sellainen kielitaito, opiskeluvalmiudet ja tieto- ja taitotaso, joita jatko-opinnoissa tarvi-
taan, ovat suurimmat erityisesti vähän koulutusta saaneilla ja luku- ja kirjoitustaidottomilla 
nuorilla. (Korpela 2006, 125 - 126, 130 - 131.)

Selvitystyön keskeisiä tuloksia tukevat osaltaan Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tut-
kimuksen tulokset perusopetuksen päättäneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
jatko-opintoihin ja työelämään sijoittumisesta. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajataus-
taisista ryhmistä heikoin koulumenestys on muista kuin EU-maista tulleilla ensimmäisen 
polven maahanmuuttajilla, joilla myös riski jäädä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle 
on suurin. Syitä toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäämiseen oli mm. se, etteivät he 
saa yhteishaussa opiskelupaikkaa ja etteivät he hae aktiivisesti uutta paikkaa jälkivalinnan 
yhteydessä tai 10-luokilta. Koulutuksen ulkopuolelle jäädään tutkimustulosten mukaan 
myös muiden syiden kuin heikon koulumenestyksen vuoksi. Heikon koulumenestyksen 
taustalla uskottiin olevan erityisesti puutteellisen suomen kielen taidon. Muut syyt, joita 
ei tutkimuksessa eritellä, ovat erityisesti maahanmuuttajanaisten keskeisiä koulutuksen ul-
kopuolelle jäämisen syitä. (Karppinen 2008, 184 - 186.) 

Mikäli opiskelijan kulttuuritaustan arvoineen arvioitiin poikkeavan paljon suomalaisesta 
kulttuurista, katsottiin kulttuurierojen vaikuttavan osaltaan opintojen etenemiseen ja kes-
keyttämiseen. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten opintoja nähtiin vaikeuttavan 
monissa kulttuureissa naisen rooliin kohdistuvat odotukset toimia perheen ensisijaisena 
lasten- ja kodinhoidon vastuunkantajana. Asia nousi esille erityisesti naispuolisten opiske-
lijoiden omissa kommenteissa haastattelujen aikana. Taloudellisten syiden uskottiin puo-
lestaan vaikuttavan erityisesti maahanmuuttajataustaisten miesten päätökseen keskeyttää 
opinnot. Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksen perusteella erityisen suuri 
riski keskeyttää opinnot on maahanmuuttajataustaisilla tytöillä siirryttäessä perusopetuk-
sesta toiselle asteelle ja maahanmuuttajataustaisille pojilla ammatillisten opintojen osalta 
(Kuusela ym.2008, 13 - 14). Tämän selvitystyön perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä 
sukupuolen vaikutuksesta keskeyttämisten yleisyyteen.

Kulttuurierot nousivat naispuolisten opiskelijoiden tilannetta lukuun ottamatta yllättävän 
vähän selvitystyön aineistossa esille, vaikka erilaisen kulttuuritaustan vaikutus keskeyttä-
misiin tuotiinkin esille selvitystyön aikana. Tätä voidaan osaltaan selittää sillä, että tulosten 
valossa suurimmalla osalla opiskelijoista ei maahanmuuttajataustan eikä toisin sanoen myös-
kään erilaisen kulttuuritaustan katsottu merkittävästi vaikuttavan opintojen etenemiseen. 
Kyseessä saattaa olla myös joidenkin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden voimakas 
tarve identifioitua ennen kaikkea suomalaiseen kulttuuriin arvoineen ja ottaa etäisyyttä 
omaan kieleen ja kulttuuriin (Kuusela ym.2008, 10).

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatun kyselyn tavoitteena oli saada valtakun-
nallista tietoa keskeyttämisten syistä taustatekijöineen opintonsa keskeyttäneiltä opiskeli-
joilta itseltään. Vaikka opiskelijoiden kyselyn vastausten vähäisen määrän (28 vastausta) pe-
rusteella ei voida tehdä yleistyksiä keskeyttämiseen johtavista tekijöistä, ne tuovat kuitenkin 
esille opintonsa keskeyttäneen opiskelijan näkökulman asiaan. Vastauksista voidaan todeta, 
että mitä lyhyemmän ajan he olivat Suomessa asuneet, sitä useammin heidän päätökseensä 
keskeyttää opinnot oli vaikuttanut heikko suomen kielen taito. Jo alakouluiässä Suomeen 
muuttaneiden opiskelijoiden keskeyttämisten syistä ei voida tehdä vastausten perusteella 
maahanmuuttajataustaan liittyviä johtopäätöksiä. 

Yhtenä syynä opiskelijoille suunnatun kyselyn vastausten vähäiseen määrään oli oppilaitok-
sen edustajien mielestä opiskelijoiden ”katoaminen” eli opintojen keskeyttäminen ilman 
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oppilaitoksessa keskeyttämisten yhteydessä tapahtuvaa keskustelua ja tarvittavien papereiden 
täyttöä. Aikaisemmin vuonna 2007 kaikille ammatilliset opintonsa keskeyttäneille opis-
kelijoilla suunnatun kyselyn tuloksista (47 vastausta) ei voitu myöskään tehdä yleistyksiä 
keskeyttämispäätöksen johtavista tekijöistä ja myös tämän kyselyn yhteydessä nousi esille 
sama opiskelijoiden ”katoamisen” ongelma kyselyn tuloksia analysoitaessa (Vehviläinen 
2008, 14 - 15). Vehviläisen (2008, 15) arvion mukaan kyselyyn vastanneiden joukossa olisi 
ollut paljon opiskelijoita, joiden keskeyttämisten syyt olisivat positiivisia ja jotka olisivat 
tästä syystä olleet yhteistyöhaluisempia vastaamaan kyselyyn.

Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatun kyselyn tulokset eivät anna viitteitä 
samanlaisen päätelmän tekemiseen. Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden 
keskeyttämisten syyt olivat negatiivisia. Useimmilla oli kuitenkin enemmän tai vähemmän 
selkeitä suunnitelmia tulevaisuuden suhteen. Tässä valossa tilanne näyttäytyi positiivisena 
opiskelijoiden jatkon kannalta. Kriittisesti asiaa tarkasteltaessa vain muutamalla opiskeli-
joista oli jo tiedossa toinen opiskelu- tai työpaikka valtaosan vasta suunnitellessa hakeutu-
mista toiseen oppilaitokseen, toiselle alalle tai työelämään.

6.2. Opintojen keskeyttämiset lukumäärien valossa 

Selvitystyöhön osallistuneiden oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti ja maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti olivat lukuvuonna 2007 - 2008 lähes ta-
soissa. Kun maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentteja tarkastellaan 
suhteessa oppilaitoksissa opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrään, 
voidaan todeta että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä ei juurikaan 
ollut oppilaitoksissa, joissa heitä opiskeli alle kymmenen. Maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden keskeyttämisprosentti on sen sijaan jonkun verran suurempi kuin oppilaitosten 
yleinen keskeyttämisprosentti kaikissa niissä oppilaitoksissa, joissa heidän lukumääränsä oli 
yli kymmenen ko. lukuvuonna. Ottaen huomioon, etteivät kaikki koulutuksen järjestäjien 
edustajat olleet vastanneet molempiin keskeyttämisprosentteja koskeviin kysymyksiin, ei 
tuloksista voida tehdä johtopäätöksiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyt-
tämisistä suhteessa keskeyttämisiin yleensä lukuvuonna 2007 - 2008.

Niiden koulutuksen järjestäjien ylläpitämissä oppilaitoksissa, joiden edustajat olivat vas-
tanneet molempiin keskeyttämisprosentteja koskeviin kysymyksiin, 63 prosentissa tapa-
uksista oppilaitoksen yleinen keskeyttämisprosentti oli maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden keskeyttämisprosenttia suurempi. Ammatillista perustutkintoa opiskelevien 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus näiden oppilaitosten opiskelijoista oli 4 
% syksyn 2008 tilanteen mukaan. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttä-
misprosentti oli puolestaan suurempi kuin oppilaitosten yleinen keskeyttämisprosentti 37 
prosentissa oppilaitoksia. Näissä oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämisprosentti oli lähes kaksinkertainen verrattuna oppilaitosten yleiseen keskeyt-
tämisprosenttiin. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus näissä oppilaitoksessa 
opiskelevista oli keskimäärin 8 % syksyllä 2008. 

Vuonna 2001 ammatillisten oppilaitosten maahanmuuttajaopiskelijoita koskevan selvitys-
työn tulosten perusteella 79 % koulutuksen järjestäjistä arvioi, etteivät maahanmuuttajien 
opinnot keskeydy muita opiskelijoita useammin (Kuisma 2001, 34). Tähän selvitystyö-
hön osallistuneista koulutuksen järjestäjien kyselyyn vastanneista 59 % arvioi puolestaan 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten olevan joko vähäisempää tai 
yhtä yleistä suhteessa kantaväestön edustajiin. Tosin maahanmuuttajataustaisten opiske-
lijoiden keskeyttämisten osuutta suhteessa kantaväestön edustajiin oli arvioinut vain osa 
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koulutuksen järjestäjien edustajista (51). Selvitystyön aikana haastateltujen erityisesti isojen 
Etelä- ja Länsi-Suomen läänien ammatillisen oppilaitosten edustajien mielestä maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämiset olisivat yleisempiä kuin kantaväestön 
keskeyttämiset. Vastaavia tuloksia on saatu myös esimerkiksi eri kehittämishankkeiden 
tekemissä oppilaitos- tai aluekohtaisissa selvityksissä47. Lisäksi valtakunnalliset ammatillis-
ten perusopintojen keskeyttämistilastot lukuvuosilta 2006 - 2007 ja 2007 - 2008 (ks. s. 9) 
osoittavat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten olevan yleisempiä 
kuin kantaväestön keskeyttämiset. 

Mitä vähemmän koulutuksen järjestäjän ylläpitämässä oppilaitoksessa opiskeli maahan-
muuttajataustaisia opiskelijoita, sitä useammin näiden koulutuksen järjestäjien edustajat 
arvioivat heidän keskeyttämisten olevan vähäisempää tai yhtä yleistä kuin kantaväestön 
edustajienkin keskeyttämiset. Yhtenä selityksenä tälle voisi olla se, että oppilaitoksissa, joissa 
opiskelee vain vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja joissa heidän osuutensa op-
pilaitoksen opiskelijoista on pieni, tulisivat opiskelijoiden opintojen etenemiseen liittyvät 
haasteet nopeammin opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoon, jolloin niihin myös kyettäisiin 
nopeasti reagoimaan. Sen sijaan oppilaitoksissa, joissa opiskelee paljon maahanmuutta-
jataustaisia opiskelijoita ja jotka ovat usein myös opiskelijamääriltään isoja oppilaitoksia, 
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saattavat ongelmineen jäädä huomiotta ja ikään kuin 
”kadota” opiskelijajoukkoon. Tulosten perusteella haasteena on erityisesti isoissa oppilai-
toksissa se, että maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ”katoavat” ja ehtivät pahimmassa ta-
pauksessa keskeyttää opinnot ennen kuin heidän ongelmiinsa ehditään reagoida.

Toisaalta taas oppilaitoksissa, joissa on vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, ei 
välttämättä ole tarvetta tai mahdollisuuksia panostaa erityisesti heille suunnattuihin ohja-
us- ja tukipalveluihin. Opiskelijamääriltään isoissa oppilaitoksissa, joissa opiskelee paljon 
maahanmuuttajia, on voitu panostaa enemmän ja resursoida erityisesti heille suunnattuihin 
ohjaus- ja tukipalveluihin sekä ohjaus- ja tukihenkilöiden palkkaamiseen. Tiedot tilanteesta 
perusopetuksen puolella ovat samansuuntaisia. Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutki-
muksen mukaan maahanmuuttajaoppilaiden tarpeet on yleensä parhaiten huomioitu siellä, 
missä heidän määränsä on suurin, ja kun maahanmuuttajaoppilaita on vähän, todetaan 
puolestaan, ettei erityisjärjestelyille ole tarvetta (Kuusela ym.2008, 9). Selvitystyön tulos-
ten perusteella ideaali tilanne maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän suhteen 
näyttäisi olevan silloin kun heitä on riittävän paljon, jotta voidaan järjestää esimerkiksi S2 
tai SV2 -opetusta ja panostaa erityisesti heille suunnattuihin ohjaus- ja tukipalveluihin ja 
henkilökunnan palkkaamiseen.

Haastatteluihin osallistuneiden oppilaitosten edustajien mielestä maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden ammatillisten opintojen keskeyttämiset olisivat viime vuosina vähenty-
neet. Syinä tähän pidettiin mm. kielitaidon testausta oppilasvalinnan yhteydessä sekä sitä, 
että opiskelemaan päässeillä maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla oli lähtökohtaisesti 
paremmat valmiudet tullessaan opiskelemaan. Erityisesti niissä ammatillisissa oppilaitok-
sissa, joissa opiskelee paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, uskottiin myös ope-
tus- ja ohjaushenkilöstön osaavan entistä paremmin huomioida maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden tarpeet. Keskeyttämisten vähentymisiin saattaa vaikuttaa myös se, että am-
matillisen koulutuksen viime vuosien suosion kasvamisen myötä opiskelemaan päässeiden 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden suhteellinen osuus on vähentynyt ja ne, jotka 
kiristyvässä kilpailutilanteessa onnistuvat opiskelupaikan saamaan, omaavat hyvät opiskelu-
valmiudet. Erityisen selvästi tämä näkyy suurissa kasvukeskuksissa, joissa ylipäätään toisen 

47  Ks. esim. www.vaskooli.fi/maahanmuuttajat
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asteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on liian vähän ammatillisen peruskoulutuk-
sen kysynnän määrään nähden. Esimerkiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen 
Turun kaupungin ammattiopetuslautakunnalle syksyllä 2009 tekemän selvityksen mukaan 
aloituspaikkojen liian vähäinen määrä kasvattaa huomattavasti riskiä, että heikommassa 
asemassa olevat nuoret, kuten esimerkiksi ensimmäisen polven maahanmuuttajat, jäävät 
ilman opiskelupaikkaa (Mäkelä ja Parantainen 2009).

6.3. Monikulttuurinen ammatillinen oppilaitos

Selvitystyön tuloksista voidaan tehdä se johtopäätös, että maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden ammatillisten perusopintojen keskeyttämisen syyt taustatekijöineen eivät kos-
keta ensisijaisesti kuin murto-osaa ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta 
järjestävistä tahoista. Johtopäätöstä voidaan perustella sillä, että vain 40 % ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestäjistä katsoi edustavansa selvitystyön kohderyhmää ja osallistui sel-
vitystyöhön vastaamalla koulutuksen järjestäjien kyselyyn. Näiden koulutuksen järjestäjien 
ylläpitämissä oppilaitoksissa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus ammatillisen 
perustutkinnon opiskelijoista oli keskimäärin 5 %.48

Maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita opiskeli tulosten perusteella paljon erityisesti Ete-
lä- ja Länsi-Suomen lääneissä sijaitsevissa monialaisissa ja opiskelijamääriltään suurissa 
ammatillisissa oppilaitoksissa. Koska Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksen 
(Kuusela ym.2008, 9) mukaan heidän sekä määrällinen että suhteellinen osuutensa on suuri 
nimenomaan Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä ja vähäinen muissa lääneissä perus-
opetuksen päättövaiheessa, ei ole yllättävää, että he myös sijoittuvat perusopetuksen jälkeen 
jatko-opintoihin erityisesti näille alueille. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden keskitty-
minen Etelä-Suomeen on kasvanut ja kasvaa entisestään myös tulevaisuudessa (emt.9). 

Enemmistö (79 %) selvitystyöhön osallistuneista koulutuksen järjestäjistä varmistaa opin-
noissa tarvittavan kielitaidon tason oppilasvalinnan yhteydessä. Kielitaidon testausta perus-
teltiin sillä, ettei perusopetuksen päättötodistuksen katsottu välttämättä antavan riittävästi 
tietoa maahanmuuttajataustaisen opiskelijan todellisesta kielitaidosta. Kielitestauksen uskot-
tiin osaltaan vähentävän opintojen keskeyttämisiä ja sitä pidettiin parhaimmillaan hyvänä 
keinona kartoittaa kielellisten valmiuksien ohella myös opiskelijan ohjaus- ja tukitarpei-
ta. Opetuskielen testaaminen on yleistynyt ammatillisissa oppilaitoksissa sitten Karoliina 
Kuisman Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa -selvityksen vuodelta 2001, 
jonka mukaan vain 43 % selvitykseen osallistuneista oppilaitoksista testasi maahanmuut-
tajataustaisten hakijoiden opetuskielen taidon (Kuisma 2001, 48). 

Mitä enemmän oppilaitoksessa opiskeli maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, sitä useam-
min opetuskielen taso varmistettiin kielitestillä tai -kokeella. Erityisesti niissä oppilaitok-
sissa, joissa oli kokemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta usealta 
vuodelta ja joissa heitä myös opiskeli paljon, oli kielitaidon testausta kehitetty tai kehitettiin 
parhaillaan yleensä yhdessä alueen muiden ammatillisten oppilaitosten toimijoiden kanssa. 
Sen sijaan niiden oppilaitosten joukossa, joissa heitä opiskeli vähän tai satunnaisesti, oli 
paljon oppilaitoksia, joissa ei ollut käytössä erillistä kielitestiä oppilasvalinnan yhteydessä. 
Selvitystyön tulokset eivät tue Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksessa esitet-
tyä arviota siitä, että ammatillisen koulutuksen kielikoe oppilasvalinnan yhteydessä olisi 

48  Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeli 4500 maahanmuuttajaopiskelijaa vuonna 2006 ja heidän 
osuutensa oli tällöin 3 % kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista (Rönnberg 2008, 52).
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erityinen este maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden pääsylle opiskelemaan (Kuusela 
2008, 12). 

Haasteena pidettiin oppilaitoksittain ja aloittain vaihtelevia kielitaidon testauskäytäntöjä ja 
kriteerejä, joihin kaivattiin yhtenäisiä valtakunnallisia linjauksia. Tulosten perusteella maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden pääsyä ammatillisiin opintoihin ei haluta vaikeuttaa 
nostamalla opinnoissa tarvittavan kielitaidon tasoa, vaan pikemminkin halutaan kehittää 
tukimuotoja, jotka mahdollistaisivat sekä heidän että keiden tahansa erityistä tukea opin-
noissaan tarvitsevien opiskelijoiden opinnoissa etenemisen. 

Koska maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän uskotaan kasvavan ammatilli-
sissa oppilaitoksissa jatkossakin, voidaan sekä heidän opintojen etenemisen edistämiseen 
että keskeyttämisten ehkäisemiseen liittyvän problematiikan ennustaa koskettavan tulevai-
suudessa entistä laajempaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien joukkoa. Selvitystyöhön 
osallistuneiden arviota maahanmuuttajataustaisten ammatillisen peruskoulutuksen opis-
kelijoiden määrän kasvusta tukee tieto siitä, että yhteishaussa ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valittujen vieraskielisten hakijoiden määrä on kasvanut koko ajan vuosina 2000 
- 2006 (Nissilä 2008, 28). Sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän että 
suhteellisen osuuden uskotaan myös jatkossa kasvavan ammatillisessa peruskoulutuksessa 
(emt.28). Kuten edellä jo mainittiin, vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä, miten ammatillisen 
peruskoulutuksen suosion kasvu tulee vaikuttamaan maahanmuuttajataustaisten ammatil-
liseen peruskoulutukseen valittujen opiskelijoiden määrään. 

Koska maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus ammatillisen peruskoulutuksen tai 
lukiokoulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärästä on edelleen vähäinen suhteessa heidän 
osuuteensa ikäluokkansa nuorista, tulisi jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, mi-
ten taata heille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä opiskelemaan toiselle asteelle. Haaste 
on todellinen, sillä Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksen perusteella maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden riski jättää hakematta yhteishaussa tai jäädä toisen 
asteen koulutuksen ulkopuolelle hakemisesta huolimatta on suuri suhteessa kantaväestön 
edustajiin. Toisen asteen opetuksen ulkopuolelle jäämisen riski on heidän kohdallaan suh-
teessa kantaväestöön noin kaksinkertainen, ja erityisesti maahanmuuttajatytöillä on suuri 
riski jäädä toisen asteen ulkopuolelle. (Karppinen 2008,186.) Huoli maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden etenemisestä perusopetuksesta toiselle asteelle ja työelämään erilaisine 
nivelvaiheineen oli yhteinen kaikissa haastatelluissa oppilaitoksissa.

Selvitystyöhön osallistuneiden mielestä tulisi erityistä huomiota kiinnittää joustavan haun 
periaatteisiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valinnassa. Joustavan valinnan 
menettelyjen kehittäminen on myös yksi Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunni-
telmassa vuosille 2007 - 2012 esitetyistä keinoista edistää maahanmuuttajien osallistumista 
ammatilliseen peruskoulutukseen (Koulutus ja tutkimus 2007 - 2012, 36). 

6.4. Ohjaus ja tuki keskeyttämisten ehkäisemisen näkökulmasta

Selvitystyön tulosten perusteella maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on ammatilli-
sissa oppilaitoksissa tarjolla opintojen etenemisen tueksi ennen kaikkea samoja ohjaus- ja 
tukipalveluja, kuin muillekin opiskelijoille. Maahanmuuttajataustaista opiskelijaa oppi-
laitoksessa ohjaava henkilö on myös todennäköisimmin opiskelijahuollon ydinryhmään 
kuuluva kaikkia opiskelijoita ohjaava henkilö, kuten opinto-ohjaaja, opettaja, kuraattori 
tai terveydenhoitaja. Tulosten perusteella on harvinaista, että oppilaitoksissa olisi tarjolla 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja ohjaus- ja tukipalveluja tai 
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mahdollisuus saada tukea ja ohjausta esimerkiksi omakieliseltä tai ylipäätään maahanmuut-
tajataustaiselta koulunkäyntiavustajalta. Oppilaitoksissa, joissa maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita oli määrällisesti ja suhteellisesti paljon, oli useimmiten tarjolla myös erityisesti 
heille suunnattuja ohjaus- ja tukipalveluja.

Eniten opiskelijoiden kyselyyn vastanneet ohjausta ja tukea opintoihinsa tarvinneet opis-
kelijat olivat saaneet opinto-ohjausta, keskusteluapua, neuvontaa ja tukea arkielämään ja 
vähiten pelkästään maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja tukipalveluja. 
Paljon erilaista tukea opintoihinsa olivat tarvinneet opiskelijoiden kyselyn vastausten pe-
rusteella erityisesti ne opiskelijat, jotka olivat tulleet Suomeen keskimäärin 16-vuotiaina. 
Heistä suurin osa olisi myös tarvinnut enemmän tukea ja ohjausta opintoihinsa kuin, mitä 
he olivat saaneet. Erityisesti he kokivat tarvinneensa lisää opinto-ohjausta, suomi toisena 
kielenä -opetusta, suomen kielen lisäopetusta, tukiopetusta ja keskusteluapua. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -tavoitteiden mukaista opetusta järjestää tulosten perusteella 
62 % oppilaitoksista. Tosin selvitystyön tulokset olivat ristiriitaiset ja niiden perusteella ei 
voitu päätellä tarkemmin sitä, miten opetus oli käytännössä toteutettu.  Haastatteluiden 
perusteella voidaan todeta, että erillistä S2 tai SV2 -opetusta ei ollut käytännössä kyetty 
järjestämään parhaalla mahdollisella tavalla lähinnä lukujärjestysteknisistä syistä johtuen.49 
Haasteita järjestää opetusta oli sekä oppilaitoksissa, joissa oli paljon eri aloilla opiskelevia 
suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta tarvitsevia opiskelijoita että oppilaitoksissa, joissa 
heitä oli niin vähän, ettei erillisen S2- tai SV2 -opetuksen järjestäminen ollut mahdollista. 
Tulosten perusteella näyttää siltä, ettei tilanne olisi paljoakaan muuttunut sitten vuoden 
2001, jolloin Karoliina Kuisma selvitti suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilan-
netta ammatillisessa peruskoulutuksessa (ks. Kuisma 2001, 17 - 19). Tämän selvityksen 
tulosten perusteella voidaan todeta, että on tarpeen selvittää tarkemmin, miten opetus on 
todellisuudessa nykyisin järjestetty.

Opiskelijoiden oman äidinkielen opetusta selvitystyöhön osallistuneet oppilaitosten edus-
tajat pitivät periaatteessa tärkeänä, mutta käytännössä usein lähes mahdottomana toteuttaa. 
Oman äidinkielen opetusta tarjotaan muutamissa ammatillisissa oppilaitoksissa, jolloin se 
useimmiten on käytännössä järjestetty esimerkiksi kansalaisopiston tai iltalukion yhteydes-
sä. Kuisman selvitystyön tulokset koskien oman äidinkielen opintojen järjestämistä olivat 
samansuuntaisia (2002, 21). Muutamassa haastattelujen aikana esitetyssä kommentissa 
myös tuotiin esille se, etteivät opiskelijat itse olisi kovin motivoituneita opiskelemaan omaa 
äidinkieltään huolimatta oppilaitoksen yrityksistä järjestää opetusta. 

Haastatteluihin osallistuneet opiskelijat eivät pitäneet oman äidinkielen opetusta tärkeänä, 
vaan painottivat puheenvuoroissaan tarvetta saada lisää suomen kielen opetusta. Opiskeli-
joiden kyselyn vastaukset vahvistavat saman asian. Opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista 
suurin osa vastasi tarvinneensa opintojensa tueksi suomi toisena kielenä -opetusta ja lisää 
suomen kielen opetusta, muttei oman äidinkielen opetusta tai opetusta omalla äidinkielellä. 
Tilanne peruskouluissa näyttää samansuuntaiselta. Eniten huomiota yläkoulujen edustajat 
kiinnittivät Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus -tutkimuksen mukaan maahanmuutta-

49  Lukiokoulutuksen järjestäjille vuonna 2006 Opetushallituksen tekemän maahanmuuttajakoulutusta 
koskevan kyselyn tulokset koskien S2-opetuksen järjestämistä ovat yhtä lailla ristiriitaiset. Lukioista 
58 % ilmoitti S2-opetuksen oppimäärän kuuluvan opetussuunnitelmaan, mutta vain 33 % ilmoitti 
käytännössä tarjoavansa S2-kursseja. Syinä mainittiin mm. opettajien puute, resurssien puute, muut 
syyt tai se, että opiskelijoiden kielitaidon taso on niin hyvä, etteivät he tarvitse käytännössä S2-
opetusta. (Ikonen ja Jääskeläinen 2006, 74 - 75.)
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jaoppilaiden suomen kielen opetukseen, eikä oppilaan oman äidinkielen opetusta pidetty 
yhtä tärkeänä tai sitä ei ole voitu käytännössä edes järjestää (Kuusela ym.2008, 9). 

Olemassa olevia ohjaus- ja tukipalveluja pidettiin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den tarpeisiin nähden vähintäänkin kohtalaisina. Opiskelijoiden määrä kuitenkin vaikuttaa 
tuloksiin niin, että mitä vähemmän oppilaitoksessa opiskelee maahanmuuttajataustaisia 
opiskelijoita, sitä useammin olemassa olevia ohjaus- ja tukipalveluja pidettiin heidän tarpei-
siinsa nähden vähäisinä tai riittämättöminä. Tästä voidaan päätellä, että kun oppilaitoksessa 
opiskelee maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita vähän tai satunnaisesti, ei koulutuksen 
järjestäjän ole ollut mahdollista tai ei edes tarpeen panostaa erityisesti maahanmuuttaja-
taustaisille opiskelijoille suunnattuihin ohjaus- ja tukipalveluihin ja niiden kehittämiseen. 
Oppilaitoksissa, joissa opiskeli vain vähän maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, uskot-
tiin tarpeen kehittää erityisesti heille suunnattuja ohjaus- ja tukipalveluita kasvavan, mikäli 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osuus oppilaitoksen opiskelijoista kasvaa. 

Tulosten perusteella on mahdollista johdonmukaisesti päätellä, että tarve kehittää kielitai-
don testausta oppilasvalinnan yhteydessä, panostaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden opintojen etenemistä edistäviin ohjaus- ja tukitoimiin sekä luoda maahan-
muuttajakoulutuksen linjauksia oppilaitostasolla kasvaa oppilaitoksessa opiskelevien maa-
hanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrän ja osuuden kasvaessa. Kuvaavaa erityisesti 
maahanmuuttajille suunnattujen ohjaus- ja tukitoimien asemasta koulutuksen järjestäjien 
toiminnassa on se, että monet näistä ohjaus- ja tukitoimista ovat syntyneet erilaisten kehit-
tämishankkeiden tuloksena ja vain niistä osa on jäänyt hankerahoituksen päätyttyä osaksi 
oppilaitoksen pysyvää toimintaa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskeyttämisiä ehkäistään ensisijaisesti kehittämällä 
oppilaitosten ohjaus- ja tukipalveluita vastaamaan paremmin maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden tarpeisiin. Lähtökohtana pidettiin riittävien resurssien turvaamista opiskeli-
joiden yksilölliset tarpeet huomioivien ja joustavien ohjaus- ja tukitoimien kehittämiseen. 
Ammatillisen peruskoulutuksen Opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys -selvityksen 
tulokset vuodelta 2009 vahvistavat asian (Salmio ja Mäkelä 2009). Sen perusteella erityi-
senä huolenaiheena on resurssien riittäminen erityisesti niiden maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden tukemiseen, joiden opetuskielen heikkous edellyttää lisätukea ammatillisiin 
opintoihin (emt.86). 

Erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja ohjaus- ja tukipalveluita, 
kuten esimerkiksi mahdollisuutta saada apua omakieliseltä tai maahanmuuttajataustaisel-
ta kouluavustajalta, pidettiin tulosten perusteella toissijaisina olemassa olevien ohjaus- ja 
tukipalveluiden kehittämiseen ja resurssien turvaamiseen nähden. Ottaen huomioon, että 
kokemusta erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatuista ohjaus- ja tu-
kipalveluista ja niiden hyödyistä oli vain muutamissa oppilaitoksissa, on ymmärrettävää, 
ettei niitä pidetä ensisijaisina keskeyttämisten ehkäisemisen kannalta. Opiskelijoita uskot-
tiin ylipäätään tuettavan parhaiten opinnoissaan kaikilla niillä keinoilla, jotka vahvistavat 
heidän kielellisiä ja muita opiskeluvalmiuksiaan sekä ennen ammatillisten opintojen alkua 
että niiden aikana.

Selvitystyöhön osallistuneilla oli selkeä käsitys keskeisistä keinoista, joilla keskeyttämisiä 
voitaisiin ehkäistä sekä kokemusta monista erilaisista toimintatavoista, joilla maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä on ammatillisissa oppilaitoksissa voitu 
edesauttaa. Näistä selvitystyön yhteydessä esille tulleista hyvistä käytännöistä, monet ovat 
samoja, joita on esitelty sekä Ulla Aunolan toimittamassa Maahanmuuttajat ammattia 
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oppimassa -julkaisussa (2004) että maahanmuuttajakoulutuksen kehittämishankkeiden 
raporteissa. Siihen, miksi selvitystyön tulosten valossa kuitenkin näyttää siltä, ettei näi-
den kehittämistoimenpiteiden ja hyvien toimintatapojen toimeenpanoon ole riittävästi 
panostettu, on useita syitä. Yhtenä syynä on riittävien resurssien puute, mutta myös se, 
miten ja mihin koulutuksen järjestäjä on suunnannut olemassa olevia resursseja. Oman 
haasteensa muodostaa se, miten erityisesti hankerahoituksella kehitetyt hyvät käytännöt 
keskeyttämisten ehkäisemiseksi ovat levinneet ja juurtuneet eri ammatillisten oppilaitosten 
toimintakulttuureihin.

Yhtä mieltä selvitystyöhön osallistuneet oppilaitosten edustajat olivat opiskelijoiden per-
heiden kanssa tehtävän yhteistyön merkityksestä opintojen etenemistä edistävänä tekijänä. 
Yhteenvetona voidaan todeta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perheiden kanssa 
tehtävän yhteistyön olevan vähäistä ja rajoittuvan lähinnä satunnaisiin yhteydenottoihin ja 
vanhempainiltojen järjestämiseen, jotka nekin koettiin monella tapaa haasteellisina tapoina 
pitää yhteyttä perheisiin. Pulmallisena koettiin myös yhteistyö maahanmuuttajataustaisten 
oppilaiden perheiden kanssa perusopetuksen päättövaiheessa (Kuusela 2008, 10). Yhteis-
työtä tulisi selvitystyöhön osallistuneiden oppilaitosten edustajien mielestä olla enemmän 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden perheiden kanssa. Ajallisten ja taloudellisten re-
surssien lisäksi kaivattiin uusia toimintamalleja perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Opiskelijoiden mielestä keskeisenä keinona lisätä opiskelumotivaatiota ja näin ollen ehkäistä 
keskeyttämisiä olivat opettajien pedagogiset taidot ja valmiudet huomioida opetuksessa eri 
kulttuureja edustavat opiskelijat. Heidän mielestään opettajilla on lisäksi keskeinen rooli 
opintojen etenemistä edistävän ilmapiirin rakentajina. 

Siitä, millaiset mahdollisuudet opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on ylipäätään kehittää kou-
lutuksen järjestäjän tukemana monikulttuurisuusosaamistaan, voidaan todeta, että mah-
dollisuuksia on ja niitä pidettiin vähintäänkin kohtuullisina koulutuksen järjestäjän näkö-
kulmasta katsottuna. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että olemassa olevia mahdollisuuksia 
hyödynnetään vähänlaisesti. Keskeiset syyt tähän olivat aiheen kokeminen marginaalisena, 
opettajien jaksamisen kysymykset sekä kielteiset asenteet joko aihealuetta ja/tai ylipäätään 
täydennyskoulutusta kohtaan.
 
Monet tutkimukset, jotka liittyvät erityisesti perusopetuksen monikulttuuristumiseen, ovat 
sovellettavissa ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti opettajan työhön kohdistuvien haas-
teiden osalta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että myös ammatillisten oppilaitosten 
opettajat heräävät monikulttuurisuuden edellyttämiin muutoksiin vasta, kun erilaisia kult-
tuureja edustavia oppilaita tulee luokkaan, kuten Mirja-Tytti Talib toteaa peruskouluissa 
käyneen (2002, 83).  Hänen mukaansa tilanteissa, joissa opettajilla on rajalliset tiedot eri 
kulttuureista ja maahanmuuttajuudesta, tukeutuvat opettajat todennäköisesti vanhoihin 
uskomuksiin ja ennestään hyviksi kokemiinsa opetustapoihin, jotka eivät välttämättä enää 
toimikaan uudessa tilanteessa (Talib 2002, 83). Oppilaitosten kasvava kulttuurinen mo-
nimuotoisuus haastaa kuitenkin monet opettajien hyviksi kokemat käytännöt ja pakottaa 
heidät etsimään uusia toimintatapoja. Tämän selvityksen perusteella tulevaisuuden haasteena 
pidettiin erityisesti ammatillisten oppilaitosten johdon näkökulmasta sitä, miten opettajat 
ottavat tulevaisuudessa omakseen haasteen toimia monella tapaa erilaisten oppijoiden op-
pimisen ohjaajina ammatillisten perusvalmiuksien opettamisen ohella.

Kouluttautumista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kohtaamiseen pidettiin tär-
keimpänä keinona kehittää monikulttuurisuusosaamista, vaikka opetus- ja ohjaushenkilös-
tön katsottiinkin kehittävän monikulttuurisuusosaamistaan koulutuksen järjestäjän tuke-
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mana vähänlaisesti. Pirkko Pitkäsen ja Satu Koukin mukaan kulttuurierojen olemassaolon 
ja oman ajattelun kulttuurisidonnaisuuden tiedostaminen sekä toisesta kulttuurista tulevan 
henkilön ymmärtäminen ovat osa ammatillista asennoitumista, johon tarvitaan koulutusta. 
Koulutus on heidän mielestään tärkeää myös työn mielekkyyden ja työssä jaksamisen nä-
kökulmasta. (Pitkänen ja Kouki 1999, 117 - 118.) Vaikka koulutus puoltaakin paikkaansa 
keinona kehittää monikulttuurisuusosaamista, sen oppii parhaiten käytännössä kohtaamalla 
maahanmuuttajia ja keskustelemalla heidän kanssaan eri kulttuurien toimintatavoista ja 
arvosta, kuten Nanna Wilhelmsson toteaa (2004, 44). Hänen mielestään yhden parhaim-
mista mahdollisuuksista edistää sekä maahanmuuttajaopiskelijan oppimista että opettajan 
kulttuurien tietämystä on suomalaisen opettajan ja maahanmuuttajataustaisen opettajan 
työskenteleminen työparina aidosti monimuotoisessa ammatillisessa oppilaitoksessa (Wil-
helmsson 2004, 42 - 43.)

6.5. Lopuksi

Suhtautuminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisten perusopintojen 
keskeyttämisproblematiikkaan riippui tulosten valossa ennen kaikkea siitä, kenen näkökul-
masta asiaa tarkasteltiin. Kun asiaa tarkastellaan niiden oppilaitosten näkökulmasta, joissa 
sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden että opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoi-
den määrä oli vähäinen, on keskeyttämisselvitystä kysymyksenasetteluineen saatettu pitää 
liian ongelmakeskeisenä. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen 
keskeyttämisen nostaminen huomion keskipisteeksi on saattanut vaikuttaa jopa ongelmien 
liioittelulta tai ylipäätään ongelmien näkemisenä siellä, missä niitä ei ole.

Kun asiaa tarkastellaan puolestaan niiden oppilaitosten näkökulmasta, joissa on sekä pal-
jon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita että ammatilliset opintonsa keskeyttäviä opis-
kelijoita, on keskeyttämisselvitys osaltaan nostanut päivänvaloon ja valtakunnalliseen kes-
kusteluun oppilaitoksissa päänvaivaa aiheuttavan ajankohtaisen ja tärkeän asian. Monien 
selvitystyöhön osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa työtä te-
kevän opettajan ja opinto-ohjaajan mielestä keskeyttämisselvitys kyselyineen on lisännyt 
oppilaitoksissa tietoisuutta ja keskustelua erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskeli-
joiden opintoihin liittyvistä haasteista.

On väistämätöntä, että maahanmuuttajataustaisuuden merkitystä keskeyttämisiin sekä lii-
oitellaan että vähätellään riippuen siitä, kenen ja mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. 
Tämä johtuu käsitteen maahanmuuttajataustaisuus ongelmallisuudesta, kun kuvataan hy-
vin heterogeenistä opiskelijajoukkoa, jonka ainoina yhdistävinä tekijöinä on tässä yhtey-
dessä se, että sitä edustavien opiskelijoiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame ja että 
he opiskelevat ammatillista perustutkintoa. Yhtä lailla argumentit, että maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden keskeyttämiseen johtavat tekijät eivät eroa merkittävästi tai että 
ne eroavat merkittävästi kantaväestön edustajien keskeyttämisiin liittyvistä tekijöistä, ovat 
selvitystyön tulosten valossa perusteltuja ja totta.

Ammatillisten opintojen keskeyttämisiin liittyen maahanmuuttajatausta ilmenee nimen-
omaan kielellisinä haasteina, puutteellisina opiskeluvalmiuksina ja usein myös ongelmallise-
na perhe- ja elämäntilanteena. Ratkaisevaa keskeyttämisselvityksen tulosten valossa näyttää 
olevan se, kuinka kauan opiskelija on asunut ja käynyt koulua Suomessa ennen ammatillis-
ten perusopintojen alkamista. Mitä lyhyemmän ajan opiskelija on asunut ja käynyt koulua 
Suomessa, sitä enemmän hänen maahanmuuttajataustansa vaikuttaa opintojen etenemiseen 
ja keskeyttämisten syihin, ja mitä enemmän oppilaitoksessa opiskelee maahanmuuttajataus-
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taisia opiskelijoita, sitä enemmän myös opintojen etenemiseen ja keskeyttämisiin liittyvät 
asiat koskettavat oppilaitoksen edustajia. 

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisten opintojen keskeyttämisproblema-
tiikka kiteytyy osin siihen, miten hyvin opiskelijan katsotaan kotoutuneen suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Kääntäen voitaisiin siis sanoa, että mitä paremmin opiskelija osaa oppilai-
toksen opetuskieltä ja on kotoutunut suomalaiseen opiskelukulttuuriin, sitä vähemmän 
opintojen keskeyttäminen on selitettävissä maahanmuuttajataustaan liittyvillä tekijöillä. 
Siihen, miten hyvin maahanmuuttajataustainen opiskelija on kotoutunut vallitsevaan 
opiskelukulttuuriin, etsitään vastuunkantajia milloin perusopetuksen milloin ammatillisen 
toisen asteen taholta. Monella tapaa keskustelu ammatillisen opintojen keskeyttämisistä 
palautuu perusopetuksesta ammatilliselle toiselle asteelle siirtymisen nivelvaiheen haastei-
siin ja erityisesti siihen, kuinka ”valmis” opiskelija on aloittamaan ammatilliset opinnot. 
Toisaalta keskustelussa painotetaan sitä, ettei ammatillisissa oppilaitoksissa ole mahdollista 
paikata opiskelijan perusopetuksen puolella kesken jääneitä opiskeluvalmiuksia, ja toisaalta 
taas nähdään, että ammatillisten opintojen aikana voidaan tehdä paljonkin maahanmuut-
tajataustaisen opiskelijan opiskeluvalmiuksien parantamiseksi, jos vain tarvittava tahtotila 
löytyy. Oman lukunsa muodostaa niiden lähes täysi-ikäisten maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden kotoutumisen haasteet, joiden opiskeluvalmiuksien vahvistamiseen ei pe-
rusopetuksen puitteissa ole voitu vaikuttaa.

Keskeinen kysymys ammatillisen opintojen keskeyttämisten kannalta onkin se, mitä amma-
tillisten perusopintojen puitteissa voidaan tehdä opiskelijan kielellisten ja muiden opiske-
luvalmiuksien parantamiseksi. Tulosten perusteella ammatillisten oppilaitosten edustajilla 
ja opiskelijoilla on selkeä käsitys ja myös kokemusta keinoista, joilla opintojen etenemistä 
voidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisen opiskelijan kohdalla edesauttaa ja keskeyt-
tämisiä vähentää. Suurin osa keinoista on sellaisia, joilla kenen tahansa erityistä tukea 
tarvitsevan opiskelijan opintojen etenemistä voidaan tukea. Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden keskeyttämisiä voidaan vähentää, kunhan tahtoa suunnata resursseja erityi-
sesti heidän opiskelunsa tukemiseen löytyy ja niitä hyödynnetään parhaalla mahdollisella 
tavalla ja riittävissä määrin.

Oppilaitoksilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten nämä keskeyttämisiä ehkäi-
sevät käytännöt ja toimintatavat otetaan tai on otettu osaksi oppilaitoksen toimintakult-
tuuria. Opetushallinnon tasolla on puolestaan mahdollista tukea koulutuksen järjestäjiä ja 
luoda sellaiset puitteet, joissa toimintatapojen käyttöönotto oppilaitoksissa on käytännössä 
mahdollista. Kysymys on myös yksittäisten ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelevien 
henkilöiden tahdosta ja asenteista nähdä sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
opiskeluun liittyvät erityispiirteet että heidän samankaltaisuutensa muiden ammatillista 
perustutkintoa opiskelevien kanssa.

Jottei opiskelijan maahanmuuttajataustaa tarkasteltaisi liian ongelmakeskeisesti, tulisi kiin-
nittää huomio niihin lukuisiin opiskelijoihin, jotka joko maahanmuuttajataustasta huoli-
matta tai juuri sen ansiosta tekevät päivittäin kaksin verroin työtä opiskellessaan ammatillisia 
perusvalmiuksia itselleen vieraalla kielellä, suorittavat ammatillisen tutkinnon ja löytävät 
paikkansa työelämästä. Näiden opiskelijoiden voimavarat ja positiivinen esimerkki muille 
maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille on asia, jonka merkitystä ei voi liikaa ko-
rostaa. Tulevaisuudessa tulisi myös heidän kokemuksiaan nostaa enemmän esille olemassa 
olevien ja todellisten haasteiden vastapainoksi. 
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Monilla maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on takanaan paljon erilaisia valmistavia 
koulutuksia ennen ammatillisten opintojen alkua ja he ovat yleensä hyvin tietoisia siitä, 
miten vaikeaa on päästä opiskelemaan ammatilliselle toiselle asteelle ja miten suuri merkitys 
tutkinnon suorittamisella on työllistymiselle Suomessa. Tämä motivoi heitä opiskelemaan 
mahdollisista opintojen etenemiseen vaikuttavista haasteista huolimatta. Opiskelijan nä-
kökulmasta katsottuna keskeyttämispäätöksen tekeminen on tilanteeseen johtaneista syistä 
riippuen vakava ja vaikea asia ennen kaikkea hänelle itselleen. Kaikki se, mitä oppilaitosten 
taholta voidaan tehdä näiden keskeyttämisten ehkäisemiseksi, on tästä syystä syytä tehdä, 
jotta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella 
ammatillinen perustutkinto toteutuisi.

Vaikka päätöksen opintojen keskeyttämisestä tekee opiskelija itse, vaikuttaa keskeyttämi-
suhan prosessiin ja sen lopputulokseen mitä suurimmassa määrin myös oppilaitoksen il-
mapiiri ja vuorovaikutus opettajien ja ohjaavan henkilöstön välillä. Näin ollen opetus- ja 
ohjaushenkilöstöllä on paljon vaikutusvaltaa siihen, päättyvätkö yksittäisen maahanmuut-
tajataustaisen opiskelijan opinnot keskeyttämiseen vai eivät.

Keskeyttämisselvityksen tulosten perusteella on vielä matkaa siihen, että maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden monipuolinen kielitaito, kulttuurintuntemus ja elämän-
kokemukset nähtäisiin oppilaitosta rikastuttavana asiana ja että opiskelijoiden erilaisuus 
nähtäisiin oppilaitoksessa voimavarana. Monet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat 
asian jo itse oivaltaneet, kuten erään ammatillista perustutkintoa opiskelevan opiskelijan 
kommentti osoittaa:

” Mä olen monikulttuurinen. Mä olin Venäjälläkin, Afganistanissa, Pakistanissa ja sitten 
mä tulin tänne. Toi elämänkokemus opetti mulle erilaisia kieltä, kuusi kieltä,  erilaista 
kulttuuria ja uskontoa ja se on hyvä, jos mä annan suomalaiselle (=tietoa eri kulttuureis-
ta), joka on asunut koko elämän aikana metsässä – kaukana ihmisistä ja eri kulttuureis-
ta.”
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7.  Johtopäätökset 

Selvitystyön keskeisistä tuloksista voidaan tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä ammatillis-
ta perustutkintoa opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiin 
liittyen. 

1.  Valtaosalla ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjistä ei ole maahanmuuttajataus-
taisten opiskelijoiden ammatillisten opintojen keskeyttämisten määristä, syistä ja 
taustatekijöistä sellaista yksityiskohtaista tilastoitua tietoa, jonka perusteella voitai-
siin tehdä yleistyksiä. Sen sijaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetus- 
ja ohjaushenkilöstöllä on ”hiljaista tietoa” ja vuosien käytännön kokemusta asiasta. 

2. Huoli maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden etenemisestä perusopetuksesta toi-
selle asteelle ja työelämään erilaisine nivelvaiheineen oli yhteinen kaikissa haastatel-
luissa oppilaitoksissa.

3. Ammatillista perustutkintoa opiskelevat maahanmuuttajataustaiset opiskelijat voi-
daan jakaa tulosten perusteella kahteen ryhmään eli opiskelijoihin, joiden opintojen 
etenemiseen ja keskeyttämisten syihin maahanmuuttajataustan ei katsota vaikutta-
van ja opiskelijoihin, joiden opintojen etenemiseen ja keskeyttämisten syihin maa-
hanmuuttajataustan katsotaan vaikuttavan. Vastausten perusteella valtaosa maahan-
muuttajataustaisista ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista olisi opiskelijoita, 
joiden keskeyttämisten syiden ei katsottu eroavan merkittävästi kantaväestöä edusta-
vien opiskelijoiden keskeyttämisten syistä.

4. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen keskeyt-
tämisiin vaikuttavat ensisijaisesti oppilaitoksen opetuskielen osaamisen vaikeudet, 
puutteelliset opiskeluvalmiudet, taloudelliset vaikeudet ja vaikea perhe- ja elämänti-
lanne. Koulutuksen järjestäjien mielestä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
keskeyttämiset ovat kantaväestöä edustavia opiskelijoita useammin negatiivisia kes-
keyttämisiä.

5. Riski keskeyttää ammatilliset perusopinnot on erityisen suuri niillä ensimmäisen 
polven maahanmuuttajaopiskelijoilla, jotka ovat asuneet ja käyneet koulua Suomessa 
vain muutaman vuoden, jotka ovat tulleet Euroopan ulkopuolisista maista ja joilla 
on omassa kotimaassaan vähäinen koulutustausta. Heidän kotimaansa koulujärjes-
telmä ja opiskelukulttuuri on usein niin erilainen, että sopeutuminen suomalaiseen 
opiskelukulttuuriin vie aikaa ja aiheuttaa vaikeuksia. Näiden opiskelijoiden opetus-
kielen taito on lähtökohtaisesti heikko ja erityisesti kielellisten haasteiden vuoksi he 
jäävät helposti jälkeen opinnoissa, mikä puolestaan heikentää heidän opiskelumoti-
vaatiotaan ja lisää riskiä keskeyttää opinnot.

6. Selvityksen tulokset antavat ymmärtää, että oppilaitosten maahanmuuttajataustais-
ten opiskelijoiden määrällä on yhteys keskeyttämisten määrään. Maahanmuuttaja-
taustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten määrissä on suuria valtakunnallisia eroja. 
Osaa ammatillisista oppilaitoksista maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kes-
keyttämisproblematiikka ei vielä kosketa, mutta tulevaisuudessa näin tulee todennä-
köisesti olemaan.

7. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä ehkäisevistä tekijöistä ol-
laan laajalti yhtä mieltä. Keskeyttämisiä ehkäistään varmistamalla riittävät resurssit 
sekä joustaville maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomi-
oiville ohjaus- ja tukitoimille, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukselle ja opinto-
jen etenemistä edistäville toimenpiteille että niille toimenpiteille, joilla varmistetaan 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielelliset ja muut opiskeluvalmiudet en-
nen ammatillisten perusopintojen alkua.



85

8. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden mielestä keskeyttämisten eh-
käisemisessä ja opiskelumotivaation lisäämisessä tärkeässä roolissa on opettaja, joka 
käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä ja jolla on sekä pedagogista osaamista että 
kokemusta maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamisesta.

9. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille on tarjolla opintojen etenemisen tueksi en-
nen kaikkea samoja ohjaus- ja tukipalveluja, kuin muillekin opiskelijoille. Pelkästään 
maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnatuista palveluista useimmiten tarjol-
la on S2- ja SV2 -opetusta. Enemmistö koulutuksen järjestäjistä piti olemassa olevia 
ohjaus- ja tukipalveluita vähintään kohtuullisina opiskelijoiden tarpeisiin nähden. 
Tarpeelliseksi koettiin kehittää erityisesti suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen 
käytännön toteutusta sekä muita opetuskielen oppimisen tukimuotoja. 

10. Opetus- ja ohjaushenkilöstö hyödyntää koulutuksen järjestäjän tarjoamia mahdol-
lisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamistaan vähänlaisesti. Syynä ovat aihealu-
een kokeminen marginaalisena, asenteet ja jaksaminen. Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden mielestä opettajilla on merkittävä rooli oppilaitosten ilmapiirin ja eri 
kulttuureja edustavien opiskelijoiden vuorovaikutuksen edistäjinä. 
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8.  Toimenpide-ehdotukset keskeyttämisten ehkäisemiseksi

Osana selvitystyötä järjestettiin syksyllä 2009 asiantuntijatyöryhmän workshop-seminaari, 
johon osallistui 16 opetuksen, ohjauksen ja tutkimuksen sekä koulutuksen järjestäjien, 
yliopiston ja maahanmuuttajajärjestöjen ja -hankkeiden edustajaa. Seminaarin tavoitteena 
oli laatia selvitystyön tulosten perusteella konkreettiset toimenpide-ehdotukset keskeisine 
vastuutahoineen keskeyttämisten ehkäisemiseksi. Käytännössä seminaarissa työskenneltiin 
kolmessa pienryhmässä. Yhden ryhmän tehtävänä oli miettiä toimenpiteitä, joiden vas-
tuutahoina ovat Opetushallitus ja opetusministeriö. Kahden muun ryhmän tehtävänä oli 
puolestaan miettiä toimenpiteitä, joiden vastuutahoina ovat koulutuksen järjestäjät sekä 
oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö. Seminaariin osallistujille kerrottiin työskentelyn 
alussa selvitystyön keskeisistä tuloksista lukuun ottamatta niitä toimenpide-ehdotuksia, 
jotka olivat nousseet esille kyselyiden vastauksissa ja haastatteluiden aikana. Seminaarin 
lopuksi käytiin yhdessä keskustellen läpi sekä ryhmien ehdotukset että kyselyissä ja haas-
tatteluissa esille tulleet ehdotukset maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttä-
misten ehkäisemiseksi. 

Alla olevien toimenpide-ehdotusten laatimisessa on hyödynnetty sekä asiantuntijatyöryhmän 
workshop-seminaarissa että kyselyissä ja haastatteluissa esille tulleita ehdotuksia keskeyttä-
misiä ehkäisevistä toimenpiteistä. Osa ehdotuksista on suunnattu erityisesti keskeyttämisten 
riskiryhmiin kuuluvien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opinnoissa etenemisen 
tukemiseen ja osa sen varmistamiseen, että maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla olisi 
ylipäätään paremmat mahdollisuudet päästä opiskelemaan ammatilliselle toiselle asteelle. 
Toimenpide-ehdotukset on jaettu kahteen eri ryhmään ehdotusten toimeenpanosta vas-
taavien kansallisen ja paikallisen tason toimijoiden mukaan.

Toimenpide-ehdotukset, joiden vastuutahoina ovat Opetushallitus ja opetusminis-
teriö
1.  Perusopetuksen loppuvaiheessa tulisi olla valtakunnallinen kielikoe, jota varten tulisi 

määritellä selkeät kansalliset kriteerit opiskelijaksi ottamisen perusteiksi. (Ks. s. 68.)
2. Joustavan haun kriteerejä tulisi tarkentaa niin, että maahanmuuttajaopiskelijoiden 

kieli- ja kulttuuritaustan voitaisiin katsoa olevan joustavan valinnan perusteena oleva 
henkilöön liittyvä erityinen syy. (Ks. s. 77.)

3. Toteutetaan kokeilu, jossa mukana oleviin oppilaitoksiin otettaisiin opiskelemaan 
niitä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joiden kielitaidon taso olisi alle vaa-
ditun tason. Heidän opiskelunsa suunniteltaisiin lähtökohtaisesti kestämään neljä 
vuotta. Koulutuksen järjestäjä saisi ko. opiskelijoista 1 - 2 vuoden ajan korotettua 
valtionosuutta (esimerkiksi puolitoistakertaista opiskelijayksikköhintaa). Kokeilussa 
mukana olevat oppilaitokset saisivat lisää aloituspaikkoja ja tämä huomioitaisiin tu-
losrahoituksen perusteissa. (Ks. s. 69.)

4. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen tulisi 
olla sekä laajuudeltaan (20 - 80 ov riippuen opiskelijan yksilöllisistä tarpeista) että 
toteutukseltaan aiempaa joustavampi. Toimenpide vaatii valmistavan koulutuksen 
opetussuunnitelman perusteiden ja asetuksen muuttamisen. (Ks. s. 68.)

5. Valtakunnallisia seuranta- ja tilastointijärjestelmiä tulisi kehittää niin, että saataisiin 
sekä valtakunnallisesti että paikallisesti ajan tasalla olevaa ja vertailukelpoista tietoa 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tilanteesta. Tämä mahdollistaisi rahoituk-
sen, koulutustarjonnan ja ohjaus- ja tukipalveluiden kohdentamisen niille oppilai-
toksille, joissa on eniten maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. (Ks. s. 70.)
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6. Maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen suunnattujen valtionavustusten paino-
pisteitä tulisi suunnata erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausmallien ja tuki-
materiaalien kehittämiseen. (Ks. s. 69, s. 77 ja s. 79.)

7. Maahanmuuttajaopiskelijoihin liittyvien hyvien käytäntöjen levittäminen tulisi var-
mistaa entistä paremmin (teemaryhmät ja -seminaarit, hanketietokantojen kehittä-
minen). (Ks. s. 69.)

8. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvissa määriteltyjä enimmäisopiskelija-
määriä tulisi nostaa erityisesti niissä kasvukeskuksissa, joissa asuu paljon maahan-
muuttajataustaisia nuoria suhteessa ikäluokkansa nuorten määrään. (Ks. s. 77.) 

Toimenpide-ehdotukset, joiden vastuutahoina ovat koulutuksen järjestäjä/ammatil-
linen oppilaitos ja opetus- ja ohjaushenkilöstö
9. Oppilaitoksissa tulisi olla nimetty maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori tai 

vastuuhenkilö, jonka tehtävänä olisi seurata opintojen etenemistä ja puuttua opin-
noissa ilmeneviin vaikeuksiin välittömästi. Hänen tehtävänään olisi tehdä yhteistyö-
tä eri sidosryhmien kanssa sekä kehittää maahanmuuttajakoulutukia ja nivelvaiheyh-
teistyötä. (Ks. s. 60 - 61 ja s. 68.)

10.  Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sisältöä ja toteutusta tulisi kehittää niin, 
että se tukisi yhteisten ja ammatillisten aineiden oppimista ja olisi mahdollisuuksien 
mukaan integroitu ammatillisten ja yhteisten aineiden opetukseen. Suomi tai ruotsi 
toisena kielenä -opetuksen toimivuus tulisi varmistaa käytännössä. (Ks. s. 62 - 63 ja 
s. 78.) 

11. Ne hyvät käytännöt, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opin-
tojen etenemistä ja ehkäistään keskeyttämisiä, tulisi ottaa pysyviksi käytännöiksi 
varaamalla niihin sekä tarvittavat resurssit että toimijat. Näitä käytäntöjä ovat mm. 
pariopettajuus, klinikkamuotoiset tukiopetus- ja rästipajat sekä maahanmuuttaja-
taustaisten koulunkäyntiavustajien ja tutorien käyttö. (Ks. s. 63 - 64 ja s. 69.) 

12. Yleis- ja ammattiaineiden opettajien, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajien ja 
opinto-ohjaajien välistä yhteistyötä tulisi kehittää, jotta se edesauttaisi maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä. (Ks. s. 63.)

13. Opetus- ja ohjaushenkilöstön tulisi hyödyntää entistä enemmän maahanmuutta-
jataustaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen 
tehtyä selkokielistä opetusmateriaalia. (Ks. s. 36 ja s. 69.)

14. Oppilaitoksen ja maahanmuuttajataustaisen alaikäisen opiskelijan huoltajien kanssa 
tehtävää yhteistyötä tulisi lisätä esimerkiksi resursoimalla mahdollisuuteen käyttää 
tarvittaessa tulkkipalveluita yhteydenpitoon heidän kanssa. Huoltajien kanssa tehtä-
vän yhteistyön tueksi tulisi kehittää uusia keinoja ja tehdä yhteistyötä mm. maahan-
muuttajayhdistysten kanssa. (Ks. s. 37 ja s. 70.)

15. Koulutuksen järjestäjien tulisi kerätä tietoa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoi-
den tilanteesta, jotta oppilaitosten ohjaus- ja tukipalveluita voitaisiin kohdentaa pa-
remmin erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville opiskelijoille. (Ks. s. 70.) 

16. Jotta maahanmuuttajataustaiset opiskelijat saisivat paremmin kontakteja työelä-
mään, tulee heidän työssäoppimispaikkojen hankkimista tukea esim. siten, että työ-
paikkaohjaajille annetaan monikulttuurisuuskoulutusta. (Ks. s. 64.)

17. Koulutuksen järjestäjän tulisi ottaa näkyvämpi ja selkeämpi rooli opetus- ja ohjaus-
henkilöstön monikulttuurisuusosaamisen kehittämisessä. Koulutuksen järjestäjän 
tulisi sekä käytännössä järjestää mahdollisuuksia kehittää henkilöstön monikulttuu-
risuusosaamista että kannustaa opetus- ja ohjaushenkilöstöä täydentämään osaamis-
taan monikulttuurisuustaitojen osalta. (Ks. s. 41.) 

18. Opettajille tulisi tarjota välineitä sekä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ar-
viointiin että oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. (Ks. s. 41.) 
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19. Koulutuksen järjestäjillä tulisi olla osana oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelmaa 
suunnitelma yhdenvertaisuuden toteutumisesta opiskelijavalinnoissa, opetusjärjeste-
lyissä, tukitoimissa sekä laadittuna toimintatavat ja tavoitteet koko oppilaitosyhtei-
sön monikulttuurisuusosaamisen kehittämiseen. Oppilaitoksissa tulisi olla nimetty 
henkilö, jonka vastuulla olisi seurata, miten yhdenvertaisuus oppilaitoksessa toteu-
tuu. (Ks. s. 70.)

20. Koulutusorganisaatioiden ja muiden nuorten kanssa työskentelevien tahojen yhteis-
työtä tulisi lisätä ja eri toimijoiden tehtävät ja vastuut tulisi määritellä. (Ks. s. 36.)
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LIITE 1 Sammandrag av det finlandssvenska resultatet av utredningen

Sammandrag av det finlandssvenska resultatet av utredningen över studieavbrott bland 
studerande med invandrarbakgrund i den grundläggande läroplansbaserade 
yrkesutbildningen 

 

På uppdrag av Utbildningsstyrelsen gjorde Svenska Yrkesinstitutet (1.1.2009 Yrkesakademin 
i Österbotten) den svenskspråkiga delen av utredningen över studieavbrott bland studerande 
med invandrarbakgrund i den grundläggande läroplansbaserade yrkesutbildningen. 

Utredningens målsättning var att utreda de faktorer som ligger bakom studieavbrott hos 
studerande med invandrarbakgrund i denna typ av utbildning samt att föra fram förslag på 
åtgärder som kan förebygga och minska antalet studieavbrott för denna grupp. Resultatet av 
utredningen kommer att användas som politiskt stöd vid utvecklandet av nya stödformer för 
den grundläggande läroplansbaserade yrkesutbildningen för studerande med 
invandrarbakgrund. 

Åbo yrkesinstitut utarbetade två Webropol-enkäter på basen av tidigare forskning, 
utredningar, rapporter och statistik. Den första enkäten riktades till utbildningsanordnare av 
grundläggande läroplansbaserad yrkesutbildning och den andra till studerande med 
invandrarbakgrund som avbröt sina studier inom den grundläggande läroplansbaserade 
yrkesutbildningen läsåret 2008-2009. Svenska Yrkesinstitutet deltog i utarbetandet av 
enkäterna vid styrgruppens möte den 5.9.2008 då enkäterna presenterades för styrgruppen, 
samt därefter genom att översätta dem till svenska. 

I mitten av september 2008 skickades förhandsinformation om utredningsarbetet och 
enkäterna till sex finlandssvenska utbildningsanordnare som ordnar grundläggande 
läroplansbaserad yrkesutbildning. Förhandsinformationen bestod av ett följebrev från 
Utbildningsstyrelsen samt ett informationsbrev från Åbo yrkesinstitut. 

Den 2.10.2008 skickades enkäterna till de svenska utbildningsanordnarna.  Enkäten riktad till 
utbildningsanordnarna skulle besvaras senast den 17.10.2008, men svarstiden förlängdes till 
den 30.10.2008 för att få så många svar som möjligt. Enkäten riktad till de studerande var 
öppen fram till 31.5.2009. För att försäkra sig om att enkäterna nått rätt personer kontaktades 
utbildnings-anordnarna per telefon några dagar efter att enkäten skickats ut. 

Redan i planeringsskedet hade man på Svenska Yrkesinstitutet utsett de utbildningsanordnare 
till vilka enkäterna skulle skickas. Av dessa besvarade fyra enkäten och de som inte besvarade 
enkäten meddelade att de inte hade invandrarstuderande läsåret 2008-2009. En av 
utbildningsanordnarna tvekade att besvara enkäten i och med att man inte upplevde att 
studerande med invandrarbakgrund avvek från övriga studerande gällande studieavbrott, men 
efter ett telefonsamtal beslöt man ändå att besvara enkäten.  

För att försäkra sig om att resultatet av enkätsvaren skulle beskriva den finlandssvenska 
situationen så uttömmande som möjligt, beslöt man i ett senare skede att kontakta flera 
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utbildningsanordnare än vad som angetts i planen för utredningsarbetet. Dessa kontaktades 
per telefon hösten 2008, men det visade sig att ingen av dessa hade studerande med 
invandrarbakgrund inom den grundläggande  läroplansbaserade yrkesutbildningen läsåret 
2008-2009.  

Under våren 2009 kompletterades enkäten riktad till utbildningsanordnarna med intervjuer per 
telefon samt fördjupande temaintervjuer hos utbildningsanordnarna. I intervjuerna deltog 
personer i ledande ställning, undervisnings- och handledningspersonal samt studerande med 
invandrarbakgrund.  

Alla utbildningsanordnare som besvarade enkäten representerade medelstora 
utbildningsanstalter då man tog i beaktande antalet studerande inom den läroplansbaserade 
grundläggande yrkesutbildningen.  Två av de som besvarade enkäten fanns i Södra Finlands 
län och två i Västra Finlands län. Samma fördelning gällde typen av upprätthållare, två hade 
samkommunal upprätthållare och två hade privata upprätthållare. Alla utbildningsanordnare 
verkade inom flera branscher. 

Enkäten riktad till studerande med invandrarbakgrund skickades till samma 
utbildningsanordnare som fått enkäten riktad till utbildningsanordnarna.  Inga svenska svar 
skickades in. 

De fördjupande temaintervjuerna planerades att utföras på plats hos två utbildningsanordnare, 
men på grund av sjukdomsfall hos en av utbildningsanordnarna kunde intervjun med de 
studerande inte  verkställas  som planerat, utan den förlades till ytterligare en 
utbildningsanordnare. Telefonintervjuerna kunde genomföras som planerat med 
representanter från två utbildningsanordnare. 

Under intervjuerna rådde en positiv anda. Alla som deltog diskuterade gärna utmaningarna 
kring studerande med invandrarbakgrund, man allmänt kan sägas att man inte ansåg att 
studieavbrott bland studerande med invandrarbakgrund utgjorde något större problem jämfört 
med andra studerande. Ingen av utbildningsanordnarna ansåg det vara nödvändigt att särskilt 
följa upp orsakerna till varför denna grupp studerande avbryter sina studier.  

Andelen studerande med invandrarbakgrund hos de finlandssvenska utbildningsanordnarna 
som besvarade enkäten var i medeltal ca 3,4 % . Procentuellt sett fanns det något fler 
studerande med invandrarbakgrund i Västra Finlands Län (3,73 %) jämfört med skolorna i 
Södra Finlands län (3 %), men överlag var fördelningen ganska jämn.  

De flesta studerande med invandrarbakgrund hade antagits via gemensam ansökan och 
genomgått ett språktest för att säkerställa språkkunskaperna. Sätten att testa språkkunskaperna 
varierade från telefonintervju till att ha tester som omfattade såväl skriftlig och muntlig test 
samt hörförståelse. Dessutom förekom även branschspecifika test. Alla ansåg det vara 
nödvändigt att testa språkkunskaperna då man ansåg att man på detta sätt bättre kunde 
säkerställa att de studerande skulle klara av yrkesutbildningen. Dessutom antog man att 
språktesten minskar antalet studieavbrott. Som utvecklingsförslag för språktesten nämnde 
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någon att det kunde vara bra med ett nationellt test, inte bara för att underlätta för 
utbildningsanordnaren, men också ur ett jämlikhetsperspektiv. 

Gällande studiehandledning och stödåtgärder kan man generellt säga att studerande med 
invandrarbakgrund har möjlighet att få samma stödtjänster som övriga studerande, d.v.s. 
studiehandledning, stöd för läs- och skrivsvårigheter, stöd för svårigheter i matematik, stöd 
för de yrkesinriktade studierna och inlärning i arbete. Ingen av utbildningsanordnarna erbjöd 
speciella stödåtgärder för studerande med invandrarbakgrund. 

 Hälften av utbildningsanordnarna ansåg att stödtjänsterna som ordnades var tillräckliga eller 
måttliga medan hälften ansåg dem vara ringa.Vid intervjuerna framkom en viss skillnad i 
åsikterna gällande stödtjänsternas tillräcklighet på sådant sätt att representanter för ledningen 
oftare ansåg att stödtjänsterna var tillräckliga, medan undervisnings- och 
handledningspersonalen oftare ansåg att man inte hade tillräckligt med resurser för 
stödåtgärder. Önskemål om assistenter i klassrummet samt mera stöd av speciallärare 
framkom bland undervisnings- och handledningspersonalen.  50 % av respondenterna ansåg 
att studerande med invandrarbakgrund använde sig mycket av stödtjänsterna, medan 25 % 
svarade att de använde stödtjänsterna måttligt och 25 % att de använde stödtjänsterna litet. En 
utbildningsanordnare nämnde stolthet som en orsak till varför studerande med 
invandrarbakgrund inte använder sig av stödtjänsterna. 

Vid intervjutillfällena betonades hela personalens ansvar för de studerande, flexibla lösningar 
och helhetssyn. På frågan hurdan handledning och hurdant stöd en studerande med 
invandrarbakgrund får om han/hon håller på att avbryta sina studier svarade alla att de får 
samma stöd som vilken studerande som helst. Senast vid intervjutillfället framkom detta, om 
det inte framkommit i enkätsvaret.  

De viktigaste stödtjänsterna för att förhindra att en studerande med invandrarbakgrund 
avbryter sina studier var enligt enkätsvaren de stödåtgärder som nämnts ovan samt 
tilläggsundervisning i svenska, lättlästa läromedel, diskussionshjälp, råd och stöd för vardagen 
samt undervisning i svenska som andra språk. Endast en av respondenterna svarade dock att 
man erbjöd undervisning i svenska som andra språk, däremot erbjöd de alla någon form av 
tilläggsundervisning i svenska. Ingen erbjöd lättlästa läromedel. Stödtjänster som inte ansågs 
så viktiga var undervisning på den studerandes eget modersmål och tillgång till 
skolgångsbiträde/handledare på elevens modersmål. 

Vid intervjuerna med studerande med invandrarbakgrund ansåg alla att de fick det stöd de 
behövde för att klara av studierna. Exempel på faktorer som enligt de studerande kunde 
förebygga studieavbrott var: extra språkstudier, lärare som går långsamt framåt och har 
mycket tålamod, möjlighet att få stöd av speciallärare samt vänner som pratar svenska. 

I enkäten och vid intervjuerna frågades också efter idéer och förslag på hur man kunde 
utveckla stöd- och handledartjänsterna. Bl.a. följande framkom: bättre samarbete med berörda 
myndigheter, gemensam strategi för utbildningsanordnaren och de som tillhandahåller 
stödtjänsterna, pedagogiska metoder att bemöta olika studerande, utveckla undervisningen i 
svenska, anpassat studiematerial, läxläsningsgrupp efter skolan. Två av utbildningsanordnarna 
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betonade föräldrarnas roll för lyckade studier och nämnde problematiken med att få 
föräldrarna till studerande med invandrarbakgrund att delta i föräldramöten och 
föräldrasamtal. Här såg man behov av att utveckla någon forma av arbetssätt eller dylikt för 
att få detta att fungera bättre. 

Angående undervisnings- och handledningspersonalens möjligheter att utveckla sina 
mångkulturella färdigheter ansåg alla utbildningsanordnare att dessa möjligheter var nästan 
tillräckliga eller måttliga, men att man utnyttjade dessa möjligheter måttligt eller litet. Mest 
möjligheter att utveckla sitt kunnande hade personalen genom frivillig utbildning, stöd från 
kollegor eller genom utbildningar för att möta studerande från olika kulturer.  

I intervjuerna diskuterades varför personalen inte utnyttjade möjligheterna att fortbilda sig i 
mångkulturella frågor. Som orsaker nämndes t.ex. tidsbrist eller brist på motivation. Bristen 
på motivation kunde eventuellt förklaras av det faktum att man inte upplever studerande med 
invandrarbakgrund som något problem i och med att de är så pass få till antalet. En 
utbildningsanordnare nämnde dock att denna situation höll på att ändras och att det fanns 
uttalat i organisationens vision att man skulle stärka sitt kunnande på detta område.  Andra 
orsaker som framkom, speciellt bland undervisnings- och handledningspersonalen, var att 
man inte kände till vilka utbildningar som fanns att tillgå eller personalens egna attityder, 
d.v.s. en ovilja att delta i dylika fortbildningar därför att man anser att det är invandrarna som 
skall lära sig vår kultur och inte tvärtom. 

Ingen av utbildningsanordnarna hade någon gemensam strategi eller dylikt gällande 
invandrarutbildning vid tidpunkten för enkäten, men vid intervjutillfällena framkom att en av 
dem höll på att utveckla en sådan strategi. 

Gällande studieavbrott svarade alla utbildningsanordnare att alla studieavbrott följs upp på 
samma sätt och att ingen särskild statistik förs över studieavbrott för studerande med 
invandrarbakgrund. Vid intervjutillfällena framkom att ingen av utbildningsanordnarna 
upplevde att de hade några större problem med studieavbrott för studerande med 
invandrarbakgrund i och med att antalet inte är så stort i de finlandssvenska skolorna. De få 
avbrotten förklarades också med att man jobbar mycket praktiskt, har flexibla lösningar och 
att hela personalen tar ett stort ansvar.  

Överlag var man av den åsikten att det är svårt att generalisera vilka studerande med 
invandrarbakgrund som hör till riskgruppen att avbryta sina studier, men så gott som alla sade 
att det är vanligare att pojkar avbryter sina studier. Många ansåg också att det idag finns en 
trend bland ungdomarna att ge upp tidigare än förut och att detta gäller alla ungdomar, inte 
enbart ungdomar med invandrarbakgrund. Gällande positiva och negativa studieavbrott var 
känslan den att de flesta avbrotten var positiva, d.v.s. de som avbrutit hade fått annan 
sysselsättning, t.ex. andra studier eller arbete. 

En av utbildningsanordnarna uppskattade att antalet studieavbrott hos studerande med 
invandrarbakgrund i förhållande till majoritetsbefolkningen var färre, en svarade att de var 
vanligare och två utbildningsanordnare svarade att man inte visste. I och med att ingen av 
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utbildningsanordnarna särskilt följde med detta kunde man inte desto mera fördjupa sig i detta 
vid intervjuerna, utan man diskuterade orsaker till studieavbrott.  

I enkätsvaren och vid intervjuerna framkom bl.a. följande orsaker till studieavbrott: 
språksvårigheter, börjar arbeta, inleder en annan utbildning, felval, motivationsproblem, 
kulturella skillnader så som att familjen inte stöder studierna utan prioriterar arbete samt att 
flickors studier inte prioriteras lika högt som pojkars studier i vissa kulturer. Vistelsetiden i 
Finland, hur väl integrationen lyckats, flytt till annan ort och graviditet var andra orsaker till 
studieavbrott.  

I den sista frågan i enkäten bad man utbildningsanordnarna föreslå med vilka åtgärder man 
kunde förebygga studieavbrott i den läroplansbaserade utbildningen bland studerande med 
invandrarbakgrund. Här föreslogs bl.a. ökade specialundervisningsresurser, ett obligatoriskt 
tionde skolår, tillräcklig och adekvat handledning samt att invandrarna inte borde ses som en 
skild grupp, utan alla avbrott skall förebyggas. 

Också vid intervjuerna med studerande ställdes frågan om orsaker till varför studerande med 
invandrarbakgrund avbryter sina studier. Frågan var inte alldeles lätt att besvara, men man 
antog att studiemotivationen och språksvårigheter eller svårigheter i något skolämne var 
sådana faktorer som kunde leda till att en studerande med invandrarbakgrund avbryter sina 
studier. 

Vid intervjuerna diskuterades också vilka arbetssätt och metoder man använde sig av på 
skolorna för att främja studieframgången för studerande med invandrarbakgrund. Man 
framhöll betydelsen av kontinuerlig handledning för att upprätthålla studiemotivationen och 
också betydelsen av att uppmärksamma de små framstegen. Individuella, flexibla lösningar 
för studerande i behov av mera stöd, obligatoriska besök hos kuratorn samt en stark 
specialundervisning inom alla branscher var andra exempel på goda arbetsmetoder. 

Man frågade också efter olika åtgärder som kunde förebygga studieavbrott bland studerande 
med invandrarbakgrund. Bland förslagen kom bl.a. mera resurser för stöd och extra 
språkundervisning, mera förberedande utbildning samt resurser för t.ex. en 
invandrarkoordinator eller dylikt som skulle fungera som kontaktperson/informatör till 
eleverna i årskurs 9 samt deras föräldrar och som stöd till de studerande då de inleder 
yrkesutbildning. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att man hos de finlandssvenska utbildningsanordnarna, 
som situationen ser ut idag med relativt få studerande med invandrarbakgrund, inte ser 
studieavbrott bland studerande med invandrarbakgrund som något stort problem. Genom att 
upprätthålla goda arbetssätt, fasta rutiner, tydliga regler och har personal som tar ett stort 
gemensamt ansvar är det få studerande som kan falla emellan. Däremot finns nog behov, 
speciellt bland undervisnings-personalen, av ökade resurser för bl.a. språkundervisning, bättre 
anpassade läromedel etc.  
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Kysely maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeyttämisen syistä

 
Koulutuksen järjestäjän edustajan kyselylomake

 
Turun ammatti-instituutti selvittää Opetushallituksen toimeksiannosta maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syitä taustatekijöineen. 
Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan kyselyssä äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia 
tai saamea puhuvia oppilaitoksessanne/oppilaitoksissanne opetussuunnitelmaperusteista ammatillista 
perustutkintoa suorittavia opiskelijoita.
 
Pyydämme, että vastaatte kyselyyn 10.10.2008 mennessä. Kaikki vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti siten, ettei yksittäisiä vastaajia tunnisteta. Jokainen vastaus on ensiarvoisen tärkeä, 
jotta saamme ajantasaista tietoa maahanmuuttajien keskeyttämisen syistä sekä toimenpide-ehdotuksia
keskeyttämisten ehkäisemiseksi.

 

TAUSTATIEDOT
 

1) Koulutuksen järjestäjän nimi 

 

2) Yhteyshenkilön nimi 

 

3) Yhteyshenkilön asema yrityksessä

 

4) Puhelin

 

5) Sähköposti

 

6) Koulutuksen järjestäjä

 

 

 

 

 

 

kuntanmlkj

kuntayhtymänmlkj

yksityinennmlkj

valtionmlkj
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7) Koulutuksen järjestäjän sijainti

 

8) Koulutuksen järjestäjä

 

9) Koulutuksen järjestäjällä on opetussuunnitelmaperusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavaa 
koulutusta seuraavalla alalla/seuraavilla aloilla

(voitte valita useampia vaihtoehtoja sen mukaan, millä ammatillisen koulutuksen järjestämislupanne koulutusaloilla 
järjestätte koulutusta) 

 

10) Koulutuksen järjestäjän ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen järjestämisluvan 
mukainen opiskelijamäärä on

 

11) Järjestetäänkö teillä maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta? 

 

12) Varmistetaanko maahanmuuttajataustaisien opiskelijoiden opinnoissa tarvittavan opetuskielen taso 
ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen oppilasvalinnan yhteydessä?

 

Jos vastasit EI edelliseen kysymykseen, siirry kysymykseen 14
 

Etelä-Suomen lääninmlkj

Länsi-Suomen lääninmlkj

Itä-Suomen lääninmlkj

Oulun lääninmlkj

Lapin lääninmlkj

yksialainennmlkj

monialainennmlkj

humanistinen ja kasvatusalagfedc

kulttuurialagfedc

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alagfedc

luonnontieteiden alagfedc

tekniikan ja liikenteen alagfedc

luonnonvara- ja ympäristöalagfedc

sosiaali-, terveys- ja liikunta-alagfedc

matkailu-, ravitsemis- ja talousalagfedc

alle 200nmlkj

201-500nmlkj

501-1000nmlkj

1001-3000nmlkj

yli 3000nmlkj

kyllänmlkj

einmlkj

kyllänmlkj

einmlkj

LIITE 2
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13) Miten tarvittavan opetuskielen taso varmistetaan?

 

14) Paljonko teillä oli ammatillisessa opetussuunnitelmaperusteisessa peruskoulutuksessa opiskelevia 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita lukuvuonna 2007-2008?

 

15) Kuinka suuri osuus (vastaus prosentteina ilman prosenttimerkkiä) ammatillisen 
opetussuunnitelmaperusteisen peruskoulutuksen opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia? (tilanne 
viimeisimmän laskentapäivän jälkeen)

 

OPINTOJEN OHJAUS JA TUKI OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISESSA KOULUTUKSESSA
 

16) Mitä opintojen tukipalveluja teillä on maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille? (valitkaa kaikki 
käytössä olevat vaihtoehdot)

 

alle 10nmlkj

11-50nmlkj

51-100nmlkj

101-200nmlkj

201-300nmlkj

yli 300nmlkj

 

opintojen ohjaustagfedc

tukiopetustagfedc

tukea lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiingfedc

tukea matematiikan vaikeuksiingfedc

ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tukeagfedc

suomi toisena kielenä tavoitteiden mukaista opetustagfedc

opetusta omalla äidinkielellä gfedc

muuta suomen kielen lisäopetustagfedc

maahanmuuttajataustaisen koulunkäyntiavustajan/ohjaajan palvelujagfedc

selkokielistä oppimateriaaliagfedc

keskusteluapuagfedc

neuvontaa ja tukea arkielämäängfedc

muita pelkästään maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja tuki- ja ohjauspalveluita, mitä?gfedc

LIITE 2
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17) Keneltä maahanmuuttajataustainen opiskelija voi saada tukea? (voitte valita useampia vaihtoehtoja)

 

18) Tukipalvelut ovat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tarpeisiin nähden 

 

19) Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat hyödyntävät ohjaus- ja tukipalveluita

 

20) Minkälaista ohjausta ja tukea maahanmuuttajataustainen opiskelija saa, jos hän on keskeyttämässä 
opintojaan?

 

21) Miten tärkeinä pidätte seuraavia tukipalveluita maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen 
keskeyttämisen ennaltaehkäisyn kannalta?

 

opettajagfedc

opinto-ohjaajagfedc

terveydenhoitajagfedc

kuraattorigfedc

koulunkäyntiavustajagfedc

uraohjaajagfedc

psykologigfedc

sosiaaliohjaajagfedc

joku muu, kuka?gfedc

riittävätnmlkj kohtalaisetnmlkj vähäisetnmlkj riittämättömätnmlkj  

paljonnmlkj

kohtalaisestinmlkj

vähännmlkj

ei lainkaannmlkj

  erittäin
tärkeä 

 melko
tärkeä 

 ei kovin 
tärkeä 

 ei lainkaan 
tärkeä 

 

opintojen ohjaus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tukiopetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuki lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

tuki matematiikan vaikeuksiin nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tuki nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suomi toisena kielenä tavoitteiden mukainen opetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

opetus omalla äidinkielellä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muu suomen kielen lisäopetus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

omakielisen koulunkäyntiavustajan/ohjaajan palvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

selkokielinen oppimateriaali nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

keskusteluapu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

neuvonta ja tuki arkielämään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muut pelkästään maahanmuuttajataustaisille 
opiskelijoille suunnatut tuki- ja ohjauspalvelut nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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22) Onko koulutuksen järjestäjällä yhteinen maahanmuuttajakoulutuksen strategia, suunnitelma tai muu 
ohjeistus?

 

23) Miten maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille suunnattuja tukitoimia tulisi kehittää?

 

OPETUS- JA OHJAUSHENKILÖSTÖN MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN
 

24) Onko opetus- ja ohjaushenkilöstöllä mahdollisuus kehittää koulutuksen järjestäjän tukemana 
monikulttuurisuusosaamistaan?

 

Jos vastasit EI edelliseen kysymykseen, siirry kysymykseen 28
 

25) Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on mahdollisuus kehittää koulutuksen järjestäjän tukemana 
monikulttuurisuusosaamistaan seuraavin tavoin(voit valita useita vaihtoehtoja)

 

26) Opetus- ja ohjaushenkilöstön mahdollisuudet kehittää monikulttuurisuusosaamista koulutuksen 
järjestäjän tukemana ovat 

 

27) Opetus- ja ohjaushenkilöstö hyödyntää mahdollisuuksia kehittää monikulttuurisuusosaamistaan

 

kyllänmlkj

einmlkj

kyllänmlkj

einmlkj

omaehtoinen koulutusgfedc

vertaistukigfedc

työnohjausgfedc

koulutusta eri kulttuureista tulevien oppilaiden kohtaamiseengfedc

koulutusta selkokielen käytöstägfedc

maahanmuuttajien suomen kielen opettajien osaamisen hyödyntäminengfedc

maahanmuuttajataustaisten opettajien asiantuntemuksen hyödyntäminengfedc

maahanmuuttajataustaisen muun henkilökunnan asiantuntemuksen hyödyntäminengfedc

maahanmuuttajayhdistysten tarjoaman osaamisen hyödyntäminengfedc

oppilaitosten kehittämishankkeetgfedc

muulla tavoin, miten?gfedc

riittävätnmlkj lähes riittävätnmlkj kohtalaisetnmlkj vähäisetnmlkj riittämättömätnmlkj

 

paljonnmlkj

kohtalaisestinmlkj

vähännmlkj

ei lainkaannmlkj
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28) Millä tavoin henkilöstön monikulttuurisuusosaamista tulisi kehittää? 

 

OPETUSSUUNNITELMAPERUSTEISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMINEN
 

29) Seuraatteko maahanmuuttajataustaisen opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä?

 

Jos vastasit EI edelliseen kysymykseen, siirry kysymykseen x
 

30) Miten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiä seurataan?

 

31) Mikä oli oppilaitoksenne

 

32) Mikäli ette seuraa tai ette tiedä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten osuutta, 
niin arvioikaa, onko maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten osuus suhteessa 
valtaväestöön

 

33) Miksi kokemustenne mukaan maahanmuuttajataustaiset opiskelijat keskeyttävät 
opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen?

 

kyllänmlkj

einmlkj

keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007-2008?

 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2007-2008?

 

vähäisempäänmlkj

yhtä yleistänmlkj

en osaa sanoanmlkj

yleisempäänmlkj

huomattavasti yleisempäänmlkj
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34) Kuinka paljon alla olevat seikat vaikuttavat kokemustenne mukaan maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden päätökseen keskeyttää opinnot?

 

35) Millä toimenpiteillä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opetussuunnitelmaperusteisten 
opintojen keskeyttämisiä voitaisiin mielestänne ehkäistä?

 

  erittäin
paljon 

 melko
paljon 

 melko
vähän 

 ei
ollenkaan 

 en osaa 
sanoa 

 

väärä ala nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

puutteelliset tiedot koulutusalasta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

motivaatio-ongelmat, kiinnostus 
opiskeluun loppui nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

siirtyminen muuhun koulutukseen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

siirtyminen työelämään nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaikeus yhdessä oppiaineessa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

oppimisvaikeudet yleensä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

suomen kielen taito ei ole riittävä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaikeudet työssäoppimispaikan 
saamisessa nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaikeudet työssäoppimisen aikana nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

opiskelijoiden huonot keskinäiset suhteet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

huonot opiskelija-opettajasuhteet nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

opetus ei vastannut odotuksia nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

varusmiespalvelu/siviilipalvelu nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

vaikea tilanne omassa 
elämässä/perheessä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

perhe ei tue opiskelua nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

muutto toiselle paikkakunnalle nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

raskaus nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

terveydelliset syyt nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

taloudelliset syyt nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Lähetä
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LIITE 3 Kyselylomake maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Kysely maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeyttämisen syistä

Opiskelijan kyselylomake

Turun ammatti-instituutti selvittää Opetushallituksen toimeksiannosta maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä tällä 
kyselylomakkeella. Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan kyselyssä äidinkielenään muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvia opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa 
suorittavia opiskelijoita.

Pyydämme, että lomakkeen täyttää lukuvuonna 2008-2009 opintonsa keskeyttänyt 
maahanmuuttajataustainen opiskelija. Toivomme, että hän saa tarvittaessa apua lomakkeen täyttämiseen 
opinto-ohjaajalta, uraohjaajalta tai opettajalta. Tietoa kerätään 31.5.2009 saakka. Vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti, eikä vastaajan henkilöllisyys paljastu.

TAUSTATIEDOT

1) Oletko mies vai nainen? 

nainen

mies

2) Minä vuonna olet syntynyt?

3) Mikä on äidinkielesi? 

4) Missä maassa olet syntynyt?

5) Kuinka kauan olet asunut Suomessa?

6) Milloin aloitit ammatilliset opinnot?

7) Oletko 1., 2. vai 3.vuoden opiskelija?

1. vuoden opiskelija 2. vuoden opiskelija 3. vuoden opiskelija

8) Mitä koulutusalaa opiskelet?

humanistinen ja kasvatusala

http://www.webropol.com/Pages/Clients/preview.aspx?id=253965 (1 / 6) [23.9.2008 15:28:05]
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kulttuuriala

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

luonnontieteiden ala

tekniikan ja liikenteen ala

luonnonvara- ja ympäristöala

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

matkailu-, ravitsemis- ja talousala

9) Mikä on aikaisempi koulutuksesi Suomessa?

 suoritettu  keskeytynyt  

perusopetukseen valmistava opetus

peruskoulu (olet saanut päättötodistuksen)

lukiokoulutus

maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

peruskoulun 10-luokka

ammattistartti (ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus)

valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

talouskoulu

ammatillinen koulutus

10) Mikä on aikaisempi koulutuksesi Suomen ulkopuolella?

 suoritettu  keskeytynyt  

peruskoulu tai vastaava

lukiokoulutus tai vastaava

ammatillinen koulutus

korkeakoulututkinto

11) Oletko opiskellut Suomessa tai Suomen ulkopuolella vielä jossain muussa oppilaitoksessa?

kyllä (missä ja mitä olet opiskellut?) 

en

12) Miten sait nykyisen opiskelupaikkasi?

yhteishaku

yhteishaun joustava haku

yhteishaun ulkopuolinen haku

en tiedä

13) Kun hakeuduit ammatilliseen koulutukseen, keneltä sait tietoa opiskeluvaihtoehdoista? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

opinto-ohjaaja

opettaja

vanhemmat/sisarukset/läheiset

kaverit

työvoimaneuvoja

nuoriso-ohjaaja

sosiaaliohjaaja

http://www.webropol.com/Pages/Clients/preview.aspx?id=253965 (2 / 6) [23.9.2008 15:28:05]



110

Webropol

joku muu, kuka? 

ei kukaan

14) Pääsitkö opiskelemaan sitä alaa, mitä halusit? 

kyllä

en

15) Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttivat koulutusalan valintaan?

 erittäin paljon  melko paljon  melko vähän  ei merkitystä  en osaa sanoa  

minua kiinnosti tämä ala

tältä alalta saa hyvin töitä

minulle suositeltiin tätä alaa

koulun sijainti on minulle sopiva

kaveritkin hakivat tälle alalle

olisin menettänyt työmarkkinatuen

en päässyt muualle opiskelemaan

16) Mitkä muut syyt vaikuttivat koulutusalan valintaan?

17) Testattiinko suomen kielen taitosi ennen ammatillisen koulutuksen valintaa?

kyllä ei

OPINTOJEN OHJAUS JA TUKI 

18) Oletko tarvinnut tukea ammatillisissa opinnoissasi?

kyllä

en

Jos vastasit edelliseen kysymykseen en, siirry kysymykseen 25

19) Minkälaisissa asioissa olet tarvinnut tukea? 

20) Oletko itse hakenut/pyytänyt tukea ammatillisiin opintoihin, kun olet sitä tarvinnut? 

kyllä

en

21) Kun olet tarvinnut tukea, oletko saanut sitä? 

kyllä

en

Jos vastasit edelliseen kysymykseen en, siirry kysymykseen 24

http://www.webropol.com/Pages/Clients/preview.aspx?id=253965 (3 / 6) [23.9.2008 15:28:05]
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22) Keneltä olet saanut tukea ammatillisiin opintoihin, kun olet sitä tarvinnut? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

opettaja

opinto-ohjaaja

terveydenhoitaja

kuraattori

koulunkäyntiavustaja

uraohjaaja

psykologi

sosiaaliohjaaja

perhe

kaverit

joku muu, kuka? 

23) Millaista tukea olet saanut? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

opintojen ohjausta

tukiopetusta

tukea lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin

tukea matematiikan vaikeuksiin

tukea ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen

suomi toisena kielenä tavoitteiden mukaista opetusta

opetusta omalla äidinkielellä

lisää suomen kielen opetusta

omakielisen koulunkäyntiavustajan/ohjaajan palveluja

selkokielistä oppimateriaalia

keskusteluapua

neuvontaa ja tukea arkielämään

muuta tukea, mitä? 

24) Tuki, jota olen saanut, oli

riittävää lähes riittävää kohtalaista vähäistä täysin riittämätöntä (eli tuki ei riittänyt)

25) Jos et ole saanut tukea tai saamasi tuki ei ole riittänyt, millaista tukea olisit tarvinnut? (voit valita useita vaihtoehtoja)

opintojen ohjausta

tukiopetusta

tukea lukemisen ja kirjoittamiseen vaikeuksiin

tukea matematiikan vaikeuksiin

tukea ammatillisiin opintoihin ja työssäoppimiseen 

suomi toisena kielenä tavoitteiden mukaista opetusta

opetusta omalla äidinkielellä

lisää suomen kielen opetusta

omakielisen koulunkäyntiavustajan/ohjaajan palveluja

selkokielistä oppimateriaalia
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keskusteluapua

neuvontaa ja tukea arkielämään

muuta tukea, mitä? 

KESKEYTTÄMINEN

26) Kerro omin sanoin, miksi keskeytät ammatillisen peruskoulutuksen

27) Kuinka paljon alla olevat asiat vaikuttivat päätökseesi keskeyttää opinnot?

 erittäin paljon  melko paljon  melko vähän  ei ollenkaan  en osaa 
sanoa

väärä ala

puutteelliset tiedot koulutusalasta

motivaatio-ongelmat, kiinnostus opiskeluun 
loppui

opetus ei vastannut odotuksia

siirtyminen muuhun koulutukseen

siirtyminen työelämään

vaikeus yhdessä oppiaineessa

oppimisvaikeudet yleensä

suomen kielen taito ei riitä

vaikeudet työssäoppimispaikan saamisessa

vaikeudet työssäoppimisen aikana

opiskelijoiden huonot keskinäiset suhteet

en tule toimeen opettajan kanssa

opettaja ei tule toimeen minun kanssani

huonot opiskelija-opettajasuhteet yleensä

varusmiespalvelu/siviilipalvelu

vaikea tilanne omassa elämässä/perheessä

perhe ei tue opiskeluani

muutto toiselle paikkakunnalle

raskaus

terveydelliset syyt

taloudelliset syyt

28) Kenen kanssa olet oppilaitoksessa keskustellut opintojesi keskeyttämisestä? (voit valita useita vaihtoehtoja) 

opettaja

opinto-ohjaaja

terveydenhoitaja

kuraattori

koulunkäyntiavustaja

uraohjaaja
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psykologi

sosiaaliohjaaja

perhe

kaverit

joku muu, kuka? 

29) Mitä aiot tehdä opintojen keskeyttämisen jälkeen?

menen toiseen koulutukseen

haen toiseen koulutukseen

menen töihin

haen töitä

aloitan varusmiespalvelun/siviilipalvelun

muutan toiselle paikkakunnalle

teen jotain muuta, mitä? 

en tiedä

30) Kerro vielä omin sanoin, mitä oppilaitoksessa olisi voitu tehdä, että olisit jatkanut opintojasi

http://www.webropol.com/Pages/Clients/preview.aspx?id=253965 (6 / 6) [23.9.2008 15:28:05]
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LIITE 4 Opetushallituksen saatekirje koulutuksen järjestäjille

       1(2) 

Opetushallitus 
Kumpulantie 3, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Gumtäktsvägen 3, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon (09) 774 775, fax (09) 7747 7865, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

 
SAATE  
 
 
2.9.2008 3/930/2008 

 
 
 
 
 
 
 
Hyvä johtava rehtori, 
 
MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KESKEYTTÄMIS-
SELVITYS 

 
Opetushallitus on toteuttamassa hanketta, jossa selvitetään 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeyttämisen syitä. Tehtävä liittyy opetusministeriön ja opetushallituksen 
väliseen tulossopimuksen vuosille 2008 – 2009.  

 
Opetushallitus on antanut selvityksen toimeksiantona Turun ammatti-
instituutille, joka toteuttaa sen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. 
Selvityksen avulla on tarkoitus saada tietoa ammatillisessa peruskoulutuksessa 
opiskelevien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuksen 
keskeyttämisen syistä taustatekijöineen.  

 
Selvitykseen liittyy oheinen Turun ammatti-instituutin kirje  ja nettikysely, 
jotka suunnataan kaikille ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjille. 
Pyydämme niitä koulutuksen järjestäjiä, joiden maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden lukumäärä ammatillisessa peruskoulutuksessa on yli kymmenen, 
vastaamaan kyselyyn. Myös ne koulutuksen järjestäjät, joilla on vähemmän 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita voivat osallistua kyselyyn.  

 
Kysely on kaksiosainen. Se kohdistetaan niille ammatillisessa perus-
koulutuksessa opiskeleville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka ovat 
keskeyttämässä koulutustaan lukuvuonna 2008 - 2009 sekä koulutuksen 
järjestäjille. Opiskelija vastaa kyselyyn opinto-ohjaajan, kuraattorin, 
maahanmuuttajaopettajan tms. henkilön avustuksella, joka käy opiskelijan 
kanssa oppilaitoksessa  läpi tämän keskeyttämisen syitä. 

 
Opiskelijoille kohdistetuilla kysymyksillä kartoitetaan eri kieli- ja maahan-
muuttajaryhmiin kuuluvien opiskelijoiden keskeyttämisen syitä ja 
taustatekijöitä. Koulutuksen järjestäjille osoitetuilla kysymyksillä haetaan  
täydentävää tietoa opiskelijoiden keskeyttämisestä  ja siitä, miten maahan-
muuttajapalvelut ja -tuki on oppilaitoksissa järjestetty.  

 
Vuoden 2008 selvityksellä saatuja tuloksia syvennetään vuonna 2009 tehtävällä 
laadullisella tutkimuksella, johon liittyy opiskelijoille ja henkilöstölle tehtäviä 
haastatteluja oppilaitoksissa. 

 
On tärkeää, että tämä saate ja Turun ammatti-instituutin tiedote (liite) 
saavuttaa oppilaitoksenne maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kouluttavat 
koulutusyksiköt niin, että ne voivat osallistua kyselyyn. Selvityksen tuloksia ei 
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       2 (2) 
        

  

Opetushallitus 
Kumpulantie 3, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin (09) 774 775, faksi (09) 7747 7865, etunimi.sukunimi@oph.fi, www.oph.fi 
Utbildningsstyrelsen 
Gumtäktsvägen 3, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon (09) 774 775, fax (09) 7747 7865, förnamn.efternamn@oph.fi, www.oph.fi 

julkisteta oppilaitoskohtaisesti. Opiskelijoiden ja oppilaitosten tiedot 
käsitellään siten, että ne eivät ole tunnistettavissa.  

 
Opetushallitus toivoo, että oppilaitoksenne voi varata riittävästi aikaa tähän 
kyselyyn vastaamiseen niin opiskelijoille kuin oppilaitoksenne edustajillekin.  

 
 
 
 
 
  Pääjohtaja   Timo Lankinen 
 
 
 
 
 
  Opetusneuvos  Leena Nissilä 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
LIITTEET  Turun ammatti-instituutin tiedote 2.9.2008 

JAKELU Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjät 

TIEDOKSI OPM 

 KE/AM  

OAJ 
Suomen Kuntaliitto 
TEM 
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Turun ammatti-instituutti  TIEDOTE

Åbo yrkesinstitut   2.9.2008 

Kysely maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisen syistä 

Hyvä koulutuksen järjestäjän edustaja, 

Turun ammatti-instituutti selvittää Opetushallituksen toimeksiannosta 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen 
keskeyttämisen syitä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Asiantuntijana ja 
konsultointitukena selvitystyön eri vaiheissa toimii Turun yliopiston 
koulutussosiologian tutkimuskeskuksen erikoistutkija. Hankkeen 
ruotsinkielisestä osuudesta vastaa Svenska Yrkesinstitutet. 

Jokainen vastaus kyselyyn on ensiarvoisen tärkeä, jotta saamme 
ajantasaista tietoa maahanmuuttajien keskeyttämisen syistä sekä 
toimenpide-ehdotuksia keskeyttämisten ehkäisemiseksi. Tätä tietoa 
tullaan käyttämään poliittisen päätöksenteon tukena kehitettäessä 
maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tukimuotoja ym. 
uudistuksia.

Selvitystyö aloitetaan syksyllä 2008 keräämällä kahden erillisen 
kyselylomakkeen avulla tietoa keskeyttämisen syistä sekä koulutuksen 
järjestäjien edustajalta että ammatillista peruskoulutustaan 
keskeyttämässä olevilta maahanmuuttajaopiskelijoilta. Pyydämme 
koulutuksen järjestäjän edustajaa vastaamaan kyselyyn koskien 
keskeyttämisen syitä taustatekijöineen sekä 
maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus- ja tukitoimia 10.10.2008
mennessä.

Maahanmuuttajataustaisille ammatillisia perusopintojaan 
keskeyttämässä olevalle opiskelijalle suunnatulla kyselyllä kerätään 
tietoa keskeyttämisen syistä koko lukuvuoden ajan eli 31.5.2009 
saakka. Maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea 
puhuvia opetussuunnitelmaperusteista ammatillista perustutkintoa 
suorittavia opiskelijoita. Toivomme, että opiskelijalla olisi mahdollisuus 
saada tarvittaessa apua kyselyn täyttämiseen häntä oppilaitoksessa 
ohjaavalta henkilöltä (esimerkiksi oppilaan ohjaaja, uraohjaaja, opettaja 
tai kuraattori). 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei yksittäisiä 
vastaajia tunnisteta. Oppilaitoksia myös tiedotetaan kyselyjen tuloksista.  

Molemmat kyselylomakkeet lähetetään koulutuksen järjestäjille 
lähitulevaisuudessa sähköisessä webropol-muodossa. Vastaamalla 
kyselyyn voitte osaltanne vaikuttaa ratkaisuihin, joilla 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä saadaan 
ehkäistyä.

Kiitos yhteistyöstä! 

Seija Mattila  Jaana Kilpinen 
johtava rehtori tutkija
Turun ammatti-instituutti   Turun ammatti-instituutti 
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Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys 
2009/Syventävä teemahaastattelu oppilasjohto/opetus- ja ohjaushenkilöstö1:

Johdanto: Kunkin oppilaitoksen vastaus koulutuksen järjestäjän edustajan kyselyyn 
toimii pohjana haastattelulle (ts. viitataan tarvittaessa vastauksiin, kysytään lisää ja 
tarkennuksia)

1. Opiskelijavalinta 
-kuvaile omin sanoin, keitä oppilaitoksessanne opiskelevat 

 maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat? (valmistava koulutus jne.)
-miten heidät valitaan opiskelemaan? (yhteisvalinta/joustavan valinta) 
-opetuskielen osaamisen varmistaminen: miten testataan? ketkä testataan? 
(ts. testauksen kriteerit) 
-millaisia kokemuksia kielitestin käytöstä?  
-onko testi tarkoituksenmukainen? eli miten testausta tulisi kehittää?
- oletteko käyttäneet Opetushallituksen ohjeistusta? onko ohjeistus ollut 
riittävää?
-miten mielestäsi tulisi kehittää opiskelijavalintaa 
maahanmuuttajaopiskelijoiden valinnan suhteen?  
-miten opetuskielen osaamisen varmistaminen vaikuttaa opintojen 
keskeyttämisiin?  

2. Opintojen keskeyttäminen 
-opintonsa keskeyttäneen maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 
tunnuspiirteet (voiko yleistää?), positiivisten/negatiivisten 
keskeyttämisten suhde 
-miten oppilaitos voi vaikuttaa keskeyttämisiin?  
-hyviä omakohtaisia kokemuksia/käytäntöjä/toimintatapoja, jotka 
ehkäisevät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisiä 
-onko keskeyttämisten tilanne muuttunut viime aikoina? Miten? 
-onko joitain seikkoja, jotka vaikuttavat osaltaan 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen keskeyttämisiin 
lähitulevaisuudessa?
-tarvittaessa lisäkysymyksiä keskeyttämisen oppilaitoskohtaisesta 
seurannasta (esim. kuvaile, miten seurataan?) 

                                                          
1 Oppilaitosjohto=esim. rehtorit, koulutusalavastaavat/päälliköt, kehitysjohtaja, n. 3 – 
7 henkeä/haastattelutilaisuus. Opetus- ja 
ohjaushenkilöstö=opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen perustutkinnon ja 
erityisesti maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettajat ja opinto-ohjaajat, n. 3 
– 7 henkeä/haastattelu 
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-erillisen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskeyttämisten 
seurannan tarpeellisuus 
- innovatiiviset ideat/hyvät käytännöt keskeyttämisten ehkäisyyn 
(oppilaitoksen ja Opetushallituksen roolit ja tehtävät)  

3. Opiskelijoiden ohjaus ja tuki 
-ovatko oppilaitoksenne ohjaus- ja tukiresurssit suhteessa 
maahanmuuttajien tarpeisiin riittävät? 
-millaisia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja teillä on 
maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamiseen ja tukemiseen? 
-maahanmuuttajataustainen opetus- ja ohjaushenkilöstö 

4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön monikulttuurisuusosaaminen 
-Mikä merkitys on oppilaitoksen yhteisellä 

 monikulttuurisuusstrategialla/toimintaohjeella/ohjeistuksella?  
-esteet opetus- ja ohjaushenkilöstön mahdollisuuksille hyödyntää 
oppilaitoksen tukemana monikulttuurisuusosaamistaan 
-miten tulisi varmistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön 
monikulttuurisuusosaaminen? 

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys 
2009/Syventävä teemahaastattelu maahanmuuttajataustaiset opiskelijat (n. 3 – 
7/ryhmä)

Johdanto: Mukaillaan maahanmuuttajaopiskelijoille suunnatun kyselyn teemoja 

1. Taustatiedot 

2. Opintojen ohjaus ja tuki 
-ohjaus- ja tukitarpeet 
-ohjauksen ja tuen riittävyys 

3. Keskeyttäminen
-mitkä seikat ehkäisevät opintojen keskeyttämisiä? 
-mitkä seikat tukevat opintojen etenemistä? 
-miksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat keskeyttävät opintojaan? 
-mitä oppilaitoksessa voitaisiin tehdä, etteivät maahanmuuttajataustaiset 
opiskelijat keskeyttäisi opintojaan? 
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LIITE 7 Ammatillista peruskoulutusta järjestävät tahot 1.8.2008

AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS, järjestävät tahot 31.12.2008 SAAKKA 

Raportointiajankohta:01.08.2008

Koulutuksen järjestäjä 
Adulta Oy 
Ahlmanin koulun säätiö  
Aitoon emäntäkoulu Oy  
Alavuden erityisammattikoulu (järjestämislupa siirretty Hengitysliitto Heli ry:lle 1.1.2009 alkaen) 
Ami-säätiö 
Ammattienedistämislaitossäätiö  
Arlainstituutti (järjestämislupa siirretty Invalidisäätiölle 1.1.2009 alkaen) 
AURA-instituutti, Valtion erityisammattikoulu (järjestämislupa siirretty S. ja A. Bovalliuksen 
säätiölle 1.1.2009 alkaen) 
Axxell Utbildning Ab 
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 
Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä  
Forssan kaupunki 
Fria kristliga folkhögskolföreningen r.f. 
Haaga Instituutti-säätiö 
Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry. 
Harjavallan kunta, Harjavallan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos (järjestämislupa siirretty 
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen) 
Harjun Oppimiskeskus Oy 
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 
Helsingin kauppaoppilaitos Oy 
Helsingin kaupunki
Helsingin Konservatorion Säätiö 
Hengitysliitto Heli ry 
Hevosopisto Oy
Huittisten kaupunki, Huittisten akk (järjestämislupa siirretty Sastamalan koulutuskuntayhtymälle 
1.1.2009 alkaen) 
Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään-Riihimäen seudun ammattikoulutussäätiö 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 
Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 
Härmänmaan ammatti-instituutin kuntayhtymä (järjestämislupa siirretty Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen) 
Ilmailulaitos Finavia 
Invalidiliitto ry 
Invalidisäätiö
Itä-Karjalan kansanopistoseura r.y. 
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
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Jaakkiman kristillisen opiston kannatusyhdistys ry 
Jalasjärven kunta
Joensuun kaupunki
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö 
Jyväskylän talouskouluyhdistys ry. 
Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (järjestämislupa siirretty Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen) 
Järviseudun koulutuskuntayhtymä 
Kaarinan kaupunki
Kainuun maakunta-kuntayhtymä 
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä  
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys r.y. 
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy 
Kaustisen evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry 
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö 
Kemijärven kaupunki  
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry. 
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Keski-Savon oppimiskeskuksen kuntayhtymä  
Keski-Suomen kansanopiston kannatusyhdistys ry 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Kiipulasäätiö
Kirkkopalvelut ry 
Kisakalliosäätiö  
Koillis-Pohjanmaan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (järjestämislupa siirretty Oulun seudun 
koulutuskuntayhtymälle1.1.2009 alkaen) 
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy 
Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä 
Korpisaaren Säätiö 
Korsnäs kommun (järjestämislupa siirretty Svenska Österbottens förbund för utbildning och 
kulturille 1.1.2009 alkaen) 
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 
Kouvolan ammatillinen aikuiskoulutussäätiö 
Kouvolan seudun koulutuskuntayhtymä (järjestämislupa luovutettu Kouvolan kaupungille 1.1.2009 
alkaen) 
Kuhankosken erityisammattikoulu (järjestämislupa siirretty S. ja A. Bovalliuksen säätiölle 1.1.2009 
alkaen) 
Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry 
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry 
Kuortaneen urheiluopistosäätiö
Kurikan ammattioppilaitoksen kuntayhtymä (järjestämislupa siirretty Seinäjoen 
koulutuskuntayhtymälle 1.1.2009 alkaen) 
Lahden Diakoniasäätiö
Lahden musiikkiopisto Oy  
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Lapuan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry. 
Loimaan koulutuskuntayhtymä 
Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä  
Länsi-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen kuntayhtymä 
Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä 
Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry 
Malmin kauppaoppilaitos Oy  
Markkinointi-Instituutin kannatusyhdistys r.y. 
MJK-koulutuskeskus ry. 
Mynämäen kunta 
Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Nakkilan kunta (järjestämislupa siirretty Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymälle 1.1.2009 
alkaen) 
Norrvalla Folkhälsan Ab 
Optima samkommun 
Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy
Oulun diakonissalaitoksen säätiö
Oulun kaupunki
Oulun Marttayhdistysten paikallisliitto ry 
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 
Oy Porvoon kauppaoppilaitos-Borgå handelsläroverk Ab 
Paasikiviopistoyhdistys ry 
Paimion kaupunki (järjestämislupa siiretty Turun Aikuiskoulutussäätiölle 1.1.2009 alkaen) 
Partaharju-Säätiö  
Perttulan erityisammattikoulu (järjestämislupa siirretty liitetty Kiipulasäätiölle 1.1.2009 alkaen) 
Peräpohjolan kansanopiston kannatusyhdistys ry 
Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry 
Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä  
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry 
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö 
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö 
Porin Aikuiskoulutussäätiö 
Porin kaupunki 
Portaanpään kristillisen kansanopiston kannatusyhdistys ry 
Porvoon kaupunki
Päijät-Hämeen koulutuskonserni  
Raahen koulutuskuntayhtymä 
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä 
Rauman kaupunki  
Riihimäen seudun ammattioppilaitoksen kuntayhtymä 
Rovalan Setlementti ry 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
S. ja A. Bovalliuksen säätiö 
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Saamelaisalueen koulutuskeskus 
Salon seudun koulutuskuntayhtymä 
Samkommunen för utbildning i Sydösterbotten (järjestämislupa siirretty Svenska Österbottens 
förbund för utbildning och kulturille 1.1.2009 alkaen) 
Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 
Savon koulutuskuntayhtymä 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä 
Solvalla-Finns Ab 
Stiftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning - Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö 
Suomen Kansallisoopperan Säätiö 
Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö 
Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiö 
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö 
Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys r.y. 
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy 
Suomenselän koulutuskuntayhtymä  (järjestämislupa siirretty Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle 
1.1.2009 alkaen) 
Suupohjan koulutuskuntayhtymä  
Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö  
Tampereen kaupunki  
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö 
Tampereen Talouskouluyhdistys ry. 
Tanhuvaaran Säätiö 
Teak Oy
Tri Matthias Ingmanin säätiö 
Turun Aikuiskoulutussäätiö 
Turun Ammattiopistosäätiö 
Turun kaupunki
Turun konservatorion kannatusyhdistys r.y. 
Turun kristillisen opiston säätiö 
Työtehoseura ry 
Uudenkaupungin kaupunki
Vaasan kaupunki
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä 
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy 
Vammalan seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Vantaan kaupunki
Varalan Säätiö 
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymä 
Ylitornion kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 
Åbolands Yrkesinstitut 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 
Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap r.f. 
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