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Ulkomailla syntyneet 15—29-vuotiaat helsinkiläiset

• Suurin osa Suomeen muuttaneista ollut Suomessa alle 10 

vuotta

• Vieraskielisten osuus on kasvanut 7,5 % vuosivauhdilla

• 15 – 19-vuotiaista lähes puolet on asunut maassa alle 5 

vuotta

• Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu pitkälti 

perusopetuksen suorittamiseen

• 7—9-luokkalaisista S2-oppilaista 832 oppilaalla on 

merkintä maahanmuuttopäivästä, näistä 442 (53 %) on 

asunut Suomessa alle 5 vuotta



Perusopetuksen loppuvaiheessa tulleet 

nuoret Helsingissä

• Tarkkaa tietoa määrästä ei ole saatavilla. Tietoa on 13–15-

vuotiaiden ja 16–18-vuotiaiden maassa-asumisajasta 

• 27 prosenttia (605 henkilöä) 13–15-vuotiaista on asunut 

Suomessa alle 6 vuotta

• 16–18-vuotiaista 26 prosenttia (575 henkilöä) on asunut 

Suomessa korkeintaan viisi vuotta

• Helsingin perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

opiskeli yhteensä 350 nuorta, joista noin 24 prosenttia (82 

henkilöä) on yläkouluikäisinä maahan tulleita (syyskuu 2015).

• Lisäksi tämän jälkeen tullut 50 henkilöä, joista suuri osa on 

yläkouluikäisiä

Lähde: Helsingin kaupungin opetusvirasto 2015 ja tietokeskus 2013



Koulutustakuu 2015
Yhteishaussa perusopetuksen päättäviä 

helsinkiläisiä (joista vieraskielisiä)

9. lk 4800 (735 = 15, 3 %)

lisäopetus 164

yhteensä 4964

Hakeneista sai paikan 4 630 (93 %)

9. luokan päättäneistä 4481 (93 %) (637=86,7 %)

lisäopetuksen päättäneistä 149    (91 %)

Valitsematta jäi 334

9. luokan päättäneistä 319 (98 = 13,3 %))

lisäopetuksen päättäneistä 15
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Helsingin kaupungin tiedot syksy 2015
Helsingissä kaupungin perusopetuksessa 2015

• opiskelee 35776 oppilasta, joista muunkielisiä 7130 eli 

noin 20 prosenttia oppilaista 

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa

• opiskelee 8942 opiskelijaa, joista muunkielisiä 1824 eli 

noin 20 prosenttia opiskelijoista 

Helsingin kaupungin lukiokoulutuksessa

• Opiskelee 7258 opiskelijaa, joist muunkielisiä 806 eli 11 

% opiskelijoista



Työryhmän tehtävät
• erilaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmien 

tunnistaminen

• koulutustarpeiden arvioiminen perus- ja toisella asteella sekä 

koulutuksen nivelvaiheissa

• tukitoimien tarpeen arvioiminen

• olemassa olevien palveluiden ja tarpeiden kohtaannon 

selvittäminen

• nykyisen ja valmisteilla olevan lainsäädännön ja 

rahoitusmallien vaikutusten arvioiminen Helsingin kannalta 

• tarvittavien toimenpiteiden sekä näiden kustannusvaikutusten 

arvioiminen.



Nuorten kohderyhmät ja palvelutarpeet

Työryhmä keskittyi tarkastelemaan 13—29-vuotiaita:

– oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa (13–17-vuotiaina) maahan 

tulleita nuoria

– oppivelvollisuusiän päättymisen (yli 17-vuotiaina) jälkeen 

maahan tulleita nuoria

– luku- ja kirjoitustaidottomia nuoria

Nuoria muuttaa Suomeen eri- ikäisinä, erilaisista lähtökohdista 

ja erilaisilla valmiuksilla

– osalle nuorista riittää suomen kielen koulutus tai tutkinnon 

täydennys

– osa tarvitsee räätälöityä ja toiminnallista kielikoulutusta

– Jotkut nuorista tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja 

kiinnittymistä johonkin

– yksi polku ei sovi kaikille



Oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa 

muuttaneen nuoren vaihtoehtoja 



Luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten 

vaihtoehtoja



”Gertrudin” koulutuspolku



”Omedin” koulutuspolku



”Josephin” koulutuspolku



Työryhmän ehdotukset toimenpiteiksi

1.Ehdotukset räätälöidyiksi koulutuspalveluiksi

2. Ehdotukset palvelujen ohjauksen 

tehostamiseksi

3. Ehdotukset nuorten opintojen aikaisen 

toimeentulon turvaamiseksi

4.Ehdotus pysyvän 

maahanmuuttajataustaisten nuorten 

kotoutumis- ja palveluverkoston 

perustamiseksi Helsingissä



Ehdotukset räätälöidyiksi 

koulutuspalveluiksi

1. Perustetaan nuorille ammatillisen koulutuksen ja 

suomen kielen opinnot yhdistävä koulutus 

• koko ammatillisen tutkinnon tai sen osien suorittaminen

• ammattialakohtaisten työelämää tukevien riittävien kielitaito- ja 

muiden valmiuksien saavuttaminen

• oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa tulleille nuorille sekä 

oppivelvollisuusiän ylittäneille luku- ja kirjoitustaidottomille nuorille 

(17–29-vuotiaille)

• arvio kustannuksista: 125 000 euroa vuodessa

• mittari: Koulutuksen pilottiryhmä on aloittanut koulutuksen vuonna 

2016

• Stadin ammattiopiston avoin opisto



2. Vakiinnutetaan avoin nuorten 

maahanmuuttajien koulutus 

Ehdotukset räätälöidyiksi 

koulutuspalveluiksi

• nykyistä koulutusta kehitetään siten, että peruskoulun arvosanojen 

suorittaminen ja korottaminen on mahdollista. Tavoitteena on 

toisen asteen tutkintotavoitteiseen koulutukseen pääsy.

• Koulutus on suunnattu perusopetuksen päättövaiheessa 

muuttaneille ja oppivelvollisuusiän ylittäneille, joilla ei ole 

perusopetuksen päättötodistusta Suomesta eikä kotimaasta.

• Sisältöjä, toimintatapoja ja integrointia ammatillisten opintojen 

suuntaan kehitetään edelleen.

• Arvio kustannuksista: 125 000 euroa vuodessa.

• Mittari: Avoin nuorten maahanmuuttajien koulutuksen jatko ja 

rahoitus varmistettu vuoden 2015 loppuun mennessä 

• Stadin ammattiopiston avoin opisto.



3. Selvitetään mahdollisuus perustaa nuorten 

matalan kynnyksen suomen kielen ja vapaa-

ajan yhdistävä palvelu

Ehdotukset räätälöidyiksi 

koulutuspalveluiksi

• Tavoitteellista suomen kielen koulutusta voitaisiin tuoda paikkoihin 

joissa nuoret jo toimivat vapaa-ajalla. 

• erityisesti niiden nuorten tarpeisiin, jotka ovat eri vaiheissa 

koulutuspolkua ja jotka odottavat toimenpiteeseen pääsyä, mutta 

joilla ei ole paikkaa mihin mennä. 

• 13–30-vuotiaille nuorille

• voitaisiin järjestää alueellisesti esimerkiksi nuorisotaloilla, 

asukastaloissa ja koulun tiloissa. 

• Arvio kokonaiskustannusten minimitasosta voidaan tehdä vasta kun 

palvelun sisältö on tarkentunut. 

• Mittari: tarkempi ehdotus palvelun sisällöstä, toteutuksesta ja 

rahoituksesta tehty 2015 loppuun mennessä



Ehdotukset palveluihin 

ohjauksen tehostamisesta

4. Kuvataan koulutuspalvelut ohjauksen 

näkökulmasta oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa 

tulleiden nuorten kannalta keskeisissä palveluissa

• tuloksena tiivis kuvaus koulutukseen ohjaaville tahoille, 

kenelle kaikille polkuja tarjolla, mitä polut ovat, ja miten 

niille voi päästä. 

• kuvaus toteutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-

keskuksen kanssa. 

• Mittari: Kuvaus on tehty vuoden 2016 loppuun 

mennessä.



Ehdotukset palveluihin 

ohjauksen tehostamisesta 

5. Kehitetään oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa 

maahan tulleiden nuorten ohjausta perusopetuksesta 

toiselle asteelle

• Oppilaille, jotka tulevat perusopetuksen lopussa 

maahan, käynnistetään valmistavan opetuksen piirissä 

ohjelma, jossa tuetaan oppilaan kotoutumista sekä 

oppimisvalmiuksia 

• perusopetukseen valmistavaa opetusta kehitetään 

joustavien opetusjärjestelyjen suuntaan

• oppilaan tukena on koulun ohjaus- ja tukipalveluiden 

lisäksi nuoriso-ohjaaja tai sosiaaliohjaaja. 

• Kustannusarvio: kahden sosiaaliohjaaja-kuraattorin 

palkkakustannukset kaupungin tasolla:100 000 euroa / 

vuosi

• Mittari: Ohjelma on käynnistetty vuoden 2015 loppuun 

mennessä 



Ehdotukset nuorten opintojen aikaisen 

toimeentulon turvaamiseksi 

6. peruskoulun ja muiden ohjaavien tahojen tulee 

huolehtia siitä, että nuori ymmärtää ja toimii 

hakemisvelvoitteen mukaisesti 

• Alle 25-vuotiaalla, ainoastaan perusasteen 

suorittaneella tai lukion suorittaneella, on velvoite 

hakea tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia 

antavaan koulutukseen.

• Säännökset koskien opintojen aikaista toimeentuloa 

ovat monimutkaiset. Käytännössä nuoret ovat 

saattaneet joutua tilanteeseen, jossa he eivät ole 

ymmärtäneet tai osanneet hakeutua oikeanlaiseen 

koulutukseen. 

• Mittari: Ohjauksessa on kiinnitetty huomiota 

hakemisvelvoitteesta tiedottamiseen



Ehdotukset nuorten opintojen 

aikaisen toimeentulon turvaamiseksi 

7. Mahdollistetaan aikuisten perusopetuksen ja 

aikuislukion opintojen suorittaminen työmarkkinatuella 

alle ja yli 25-vuotiaille

• Omaehtoisen työmarkkinatuella opiskelun kriteerejä 

tulisi muuttaa siten, että nuori voisi opiskella sillä myös 

aikuisten peruskouluopintoja

• Mikäli kyse on lain tulkinnasta, tulkintoja tulee väljentää 

niin, että ne vastaavat niiden oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden nuorten tuen tarvetta, jotka eivät ole 

saaneet perusopetuksen päättötodistusta. 

• Lisäksi aikuislukion tutkintotavoitteisten opintojen tulisi 

oikeuttaa opintotukeen.

• Tilanteessa jossa nuori opiskelee aikuisten 

perusopintoja ja hän ei ole oikeutettu opintososiaalisiin 

tai työttömyysetuuksiin, hänen tulisi voida saada 

toimeentulotukea. 

• Mittari: Lainsäädäntöön ja ohjeistukseen on vaikutettu 

vuoteen 2016 mennessä. 



8. Perustetaan pysyvä Helsingin 

maahanmuuttajataustaisten nuorten 

kotoutumis- ja palveluverkosto

esimerkiksi Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (NOP) 

alaiseksi ryhmäksi, jonka tehtävänä olisi: 

• työryhmän ehdotusten toimeenpano, toteutuksen 

koordinointi ja niiden seuranta

• maahanmuuttajanuorten koulutuspalvelujen kehittäminen 

Helsingissä yhteistyökumppanien kanssa

• maahanmuuttajataustaisten nuorten palvelutarpeiden sekä 

erityisten kohderyhmien huomioiminen osana 

nuorisotakuun toteuttamista

• maahanmuuttajanuorten koulutusurien tilastollinen seuranta 

vuosittain

• Mittari: Verkosto on nimitetty ja aloittanut toimintansa 

vuoden 2015 alusta. 



Työryhmän ehdotusten toimeenpano ja 

seuranta

• Opetusvirasto ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto 

vastaisivat maahanmuuttajataustaisten nuorten 

kotoutumis- ja palveluverkoston perustamisesta 

• Verkosto koordinoisi työryhmän esittämien toimenpiteiden 

toteuttamista 

• Helsingin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 

mukaiset toimenpiteet maahanmuuttoa koskien on 

tarkennettu erillisessä toimenpideohjelmassa

• Työryhmän toimenpide-ehdotukset on viety 

kokonaisuudessaan osaksi kyseistä toimenpideohjelmaa. 



> Maahanmuuttajataustaisten nuorten 

koulutuspolut Helsingissä -raportti

http://www.hel.fi/hki/Opev/fi/Palvelut/Ju

lkaisut/Muita+julkaisuja

Nuorisotakuun seurantaraportti: 

Maahanmuuttajanuoret (kevät 2015):

http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/92/

925b02bc923c1c32ab455ab0a3ceabd

528deb8cd.pdf

Lisätiedot: 

riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi

http://www.hel.fi/hki/Opev/fi/Palvelut/Julkaisut/Muita+julkaisuja
http://dev.hel.fi/paatokset/media/att/92/925b02bc923c1c32ab455ab0a3ceabd528deb8cd.pdf
mailto:riikka.merimaa-jovanovic@hel.fi


Vieraskielisten opiskelijoiden prosenttiosuudet sekä lukumäärät 

2010 - 2014
Helsingin suomenkielisissä, yksityisissä ja valtion lukioissa sekä 

Stadin ammattiopiston peruskoulutuksessa (opev)



13—29-vuotiaiden 

muunkielisten profiili
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Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus 2013



Muunkielisten nuorten opiskelu perus- ja toisella 

asteella

Helsingissä sijaitsevassa perusopetuksessa 2014

• opiskeli 40 725 oppilasta, näistä Suomi toisena kielenä opetukseen 

osallistuu 6668 eli 16,5 prosenttia kaikista oppilaista

• Muunkielisiä oppilaita yhteensä 7130 eli 17,5 prosenttia kaikista 

oppilaista 

Helsingissä sijaitsevassa ammatillisessa koulutuksessa 2012

• opiskeli 34 704 opiskelijaa, näistä 4094 eli 12 prosenttia muunkielisiä 

Helsingissä sijaitsevassa lukiokoulutuksessa 2012

• opiskeli16 371 opiskelijaa, näistä 1740 eli  11 prosenttia muunkielisiä

Lähde: Helsingin kaupungin opetusvirasto ja tietokeskus 2014



” Peruskoulun suorittanut 19–vuotias nuori haki lukioon viime 

keväänä, muttei päässyt sisään. Koska haaveena ovat 

tulevaisuudessa yliopisto-opinnot, hän ei hakenut yhteishaussa 

ammattikouluihin, koska ei ymmärtänyt asian merkitystä. Aloitti 

syyskuussa aikuislukiossa lukio-opintojen suorittamisen 

iltakoulussa. Hän on hakenut päivätöitä, siinä kuitenkaan 

onnistumatta. Aikuislukion opinnot eivät oikeuta opintososiaalisiin 

etuihin eikä hän voi saada työmarkkinatukeakaan, koska 

työvoimaviranomaisten mukaan hänet luokitellaan opiskelijaksi. 

Hän on siis elänyt syksyn toimeentulotuella, mutta nyt hänen 

sosiaalityöntekijänsä on puuttunut asiaan, koska sitä ei ole 

tarkoitettu kattamaan opiskeluja. Sosiaalityöntekijä suositteli 

hänelle ammattiopintoihin hakeutumista”.

Mukailtu Pakolaisapu ry:n Kurvi-projektin dialogityöpajan tuloksista 

27.11.2013.


