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Kuka on maahanmuuttaja

• Maahanmuuttaja on henkilö, joka muuttaa synnyinmaastaan 
toiseen maahan. 

• Tavallisia maahanmuuton syitä ovat perhe, työ ja opiskelu.
• Siirtolainen muuttaa maasta toiseen rakentaakseen siellä 

uuden elämän.
• Siirtotyöläinen muuttaa työn vuoksi tilapäisesti toiseen 

maahan.
• Turvapaikanhakija kokee vainoa kotimaassaan ja hakee 

kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa toisesta maasta.
• Pakolainen on saanut turvapaikan. 
• Kiintiöpakolaiselle YK on myöntänyt pakolaisen aseman. 

Jokainen maa päättää itse, kuinka suuri sen pakolaiskiintiö on.
• Paluumuuttaja on entinen tai nykyinen Suomen kansalainen 

tai hänen perheenjäsenensä tai jälkeläisensä, joka muuttaa 
Suomeen. Inkerinsuomalaiset saivat muuttaa Suomeen 
paluumuuttajina 1990-luvulta vuoteen 2016.

• Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan, jos haluaa olla 
Suomessa yli 90 päivää. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, kun 
on asunut maassa 4 vuotta (tai 5 vuotta, jos on EU-
kansalainen).

• Kotoutuminen on prosessi, jossa maahanmuuttaja hankkii 
yhteiskunnassa ja työelämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja ja 
myös yhteiskunta muuttuu, kun asukkaita tulee eri maista. 

• Kotouttaminen on toimenpiteitä ja palveluita, jotka auttavat 
maahanmuuttajaa mm. oppimaan kieltä ja työllistymään. 

• Jos maahanmuuttaja on työtön, hän tekee te-toimiston
kanssa kotoutumissuunnitelman. Kotoutumisaika on yleensä 
3 vuotta.

• Kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttaja oppii suomea tai 
ruotsia ja yhteiskuntatietoutta. Kotoutumiskoulutus 
valmentaa työelämään ja jatkokoulutukseen. 

• Kotoutumiskoulutuksessa on erilaisia polkuja:
• hidas polku: jos opiskelija ei ole opiskellut paljon, lukeminen 

ja kirjoittaminen on hidasta tai elämäntilanne hidastaa 
opiskelua

• peruspolku: jos opiskelija lukee ja kirjoittaa melko hyvin ja on 
opiskellut vierasta kieltä aikaisemmin

• nopea polku: jos opiskelija on opiskellut korkeakoulussa, 
lukee ja kirjoittaa hyvin ja osaa opiskella myös itsenäisesti

• tuettu polku: jos opiskelija tarvitsee erityistä tukea ja lisää 
aikaa opiskella

• Kotoutumiskoulutuksessa on 3-4 moduulia. Yksi moduuli 
kestää noin neljä kuukautta. Moduulin jälkeen voi mennä 
työkokeiluun ennen seuraavaa moduulia. 

• Ekamissa on opiskellut maahanmuuttajia yli 100 eri maasta.
• Pilotti aloilla (metalli- ja rakennusala) opiskelijoista on n. 15 

prosenttia maahanmuuttajia.
• Tutkintoon johtavassa koulutuksessa maahanmuuttaja tekee 

samat tutkinnon osat ohjatusti /tukitoimia apuna käyttäen.
•



Maahanmuuttajille

Ekami tarjoaa monia opiskelumahdollisuuksia maahanmuuttajille. Koulutuksia on 
erilaisiin tarpeisiin riippuen henkilökohtaisesta kiinnostuksestasi ja kielellisestä 
lähtötasostasi.
Kielellisissä alkukartoituksissa ja kotoutumiskoulutuksessa Ekami tekee tiivistä 
yhteistyötä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa. Kaakkois-Suomen TE-toimisto
valitsee opiskelijat kielellisiin alkukartoituksiin, jonka perusteella arvioidaan sopiva 
kotoutumiskoulutuksen polku ja kielitaidon taitotaso. Lopulliset opiskelijavalinnat 
tekee Kaakkois-Suomen TE-toimisto.
Ekami järjestää keskitason yleisiä kielitutkintoja suomen kielessä (YKI-testit). Niin ikään 
Ekami on mukana useissa projekteissa, joissa pyritään kehittämään 
maahanmuuttajalle suunnattuja koulutuspalveluja.
Suurin osa ammatillisista tutkinnoista suoritetaan suomen kielellä ja kielen 
taitotasovaatimus on koulutusalakohtainen. Joillakin koulutusaloilla on oma kielikoe. 
Opiskelijaksi voi hakea myös VALMA-koulutukseen, joka antaa valmiuksia varsinaisiin 
ammatillisiin opintoihin.
Rannikkopajoilla on toimintaa myös maahanmuuttajille.
Tavoitteenamme on, että maahanmuuttajana saat tietoja ja taitoja, jotka auttavat 
maahanmuuttajaa kotoutumaan, oppimaan ammatin ja tekemään työtä.

http://toimistot.te-palvelut.fi/kaakkois-suomi


Kielellinen alkukartoitus

Alkukartoituksen avulla tarjotaan sopivan tasoista kieli- tai kotoutumiskoulutusta.

Henkilö ohjataan kielelliseen alkukartoitukseen Kaakkois-Suomen TE-toimiston
kautta. 

Kielellisiä alkukartoituksia järjestää Ekami Consulting Oy.



Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä sellaisia tietoja ja taitoja, 
joita suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan. 

Kotoutumiskoulutuksen kielellisenä tavoitteena on saavuttaa B1.1. -kielitaidon taso. 
Taitotasot löydät Luksian osuudesta.



Opiskelu

Kotoutumiskoulutuksessa opiskelu vaatii paljon omaa työtä ja motivaatiota. 
Suomen kieltä opiskellaan monin eri tavoin, kaikkia aisteja ja monipuolisia 
opetusmenetelmiä hyödyntäen. Opiskelua on maanantaista perjantaihin, 
yhteensä 35 tuntia viikossa. Lähiopetus, etätyöskentely, työssä- sekä verkossa 
oppiminen tulevat kotoutumiskoulutuksen aikana tutuksi.

Kotoutumiskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen 
hyväksymiä opetussuunnitelman perusteita.

Lisäksi sovellamme opetushallituksen ohjeistuksia uusista toimintamalleista.

http://www.oph.fi/download/139342_aikuisten_maahanmuuttajien_kotoutumiskoulutuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2012.pdf
http://www.oph.fi/download/175249_koto_koulutusmallit_14.3.2015_verkkoon_final.docx


YKI-testi (yleinen kielitutkinto)

Ekamissa voi suorittaa yleisten kielitutkintojen suomen kielen perustason, keskitason 
ja ylimmän tason testin.

Keskitason testi järjestetään viisi kertaa vuodessa.

Perustason ja ylimmän tason testit järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Tutkintopäivät ovat aina lauantaisin.
Perustason tutkintomaksu on 100 euroa, keskitason 123 euroa ja ylimmän tason 160 
euroa.

Tarkemmat tiedot tutkintopäivistä ja ilmoittautumisajoista löytyvät Opetushallituksen 
sivuilta.

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/tutkintopaivat


ALMA - polku ammatillisiin opintoihin

Valmentava koulutus eli VALMA-koulutus valmentaa ammatillisiin opintoihin. Koulutus on 
laajuudeltaan 60 osaamispistettä ja siitä saa 6 hakupistettä yhteishakuun.
Tietoja VALMA:sta

Opettajiesi kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelman opinnoista.
VALMA-koulutuksessa voi vahvistaa opiskelutaitojasi ja -valmiuksia.
Tarvittaessa annetaan yksilöllistä ohjausta ammatillisen jatko-opiskelupaikan löytämiseksi.
Vahvistetaan työelämässä tarvittavia taitoja.
Tutustutaana erilaisiin työpaikkoihin ja selkiytetään ammattialaa, jota haluaa opiskella.
Vahvistetaan suomen kielen taitoa.
Yläikärajaa ei ole! Koulutus sopii myös työttömille työnhakijoille tai jos henkilöllä on 
puutteellinen ammattitaito.
Koulutuksen sisältö

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Eri ammattialoihin perehtyminen

https://ekami.fi/opiskelijalle/opiskelu-ekamissa/henkilokohtainen-osaamisen-kehittamissuunnitelma

