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Maahanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutuksen nopeuttaminen yhteis-
työssä koulujen kanssa

Opetushallitus koordinoi vanhemmat mukaan kouluun hanketta, jonka tavoitteena on maahanmuutta-
jien kouluttautumisen, kotoutumisen ja työllistämisen nopeuttaminen, sekä syrjäytymisen ehkäisemi-
nen. Tarkoituksena on luoda malli, jonka avulla lisätään myös maahanmuuttajavanhempien mahdolli-
suuksia kanssakäymiseen suomalaisten kanssa sekä vuorovaikutusta oman lapsen opetushenkilös-
töön. Vanhemmat opiskelevat suomen kieltä ja matematiikkaa yhdessä peruskoulun oppilaiden kans-
sa, jonka lisäksi vanhemmat tutustuvat kouluttajien kanssa suomalaiseen koulujärjestelmään ja yh-
teiskuntaan.

Vantaalla on jo toiminnassa erillinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää uusi malli, jossa maahan-
muuttajaäidit voivat suorittaa kotoutumiskoulutuksen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulu-
tukseen verrattuna.

Molempien hankkeiden tavoitteena on, että kotona olevat maahanmuuttajavanhemmat voisivat kehit-
tää suomen kielen oppimisen taitojaan niin, että ne mahdollistaisivat ammattiopinnot ja työelämään 
siirtymisen nopeutetussa aikataulussa perinteiseen koulutusmalliin verrattuna. Samalla maahanmuut-
tajavanhemmat voivat tukea lasten suomen kielen oppimista ja sopeutumista suomalaiseen päivähoi-
to- ja koulutusjärjestelmään.

Vantaalla hankkeen ensimmäisessä vaiheessa maahanmuuttajaäidit opiskelevat yhdessä lapsensa 
kanssa suomen kieltä ja matematiikan perusteita Vantaalaisessa perusopetusta antavassa koulussa. 
Vantaan hankkeessa äideille tehdään osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen tulosten perusteella 
maahanmuuttajaäiti ohjataan koulutukseen. Toisessa vaiheessa maahanmuuttajaäidit aloittavat am-
matilliset opinnot. Ammatillinen koulutus tapahtuu työvaltaisena koulutuksena työpaikoilla, jolloin kieli-
tietoinen teoriaopetus kytketään tiiviisti työssäoppimiseen aidossa työympäristössä ja jolla pohjuste-
taan henkilön työllistymistä jatkossa. Myös suomen kielen opiskelu on työvaltaista. Tarkoituksena on, 
että maahanmuuttajaäidit suorittavat tutkintoja tai osatutkintoja osana koulutusta.Hankkeen tavoittee-
na on myös lisätä maahanmuuttajaäitejä vastaan ottavien työpaikkojen henkilöstön kielitietoisen työ-
valtaisen opiskelun ohjaamisen taitoja sekä kulttuurien kohtaamisen valmiuksia. Näiden kautta var-
mistetaan maahanmuuttajaäitien osaamisen hankkimista ja työllistymisen onnistumista.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki selvittää mahdollisuutta lähteä mukaan vastaavaan maa-
hanmuuttajavanhempien kotoutumiskoulutusta edistävään hankkeeseen tai toteuttaa selvittää mah-
dollisuutta toteuttaa vastaavaa toimintaa itse.
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