Perusraide
– nopeasti
työmarkkinoille
suuntaavien
maahanmuuttajien
kotoutumisraide

Hidas raide
– opiskelussaan tukea
tarvitsevien
maahanmuuttajien
kotoutumisraide

– yleissivistävä koulutus
vähintään 8 vuotta:
peruskoulu ja mielellään
jatko-opintoja
– hyvä luku- ja
kirjoitustaito latinalaisilla
aakkosilla
– opiskellut ainakin yhtä
vierasta kieltä
– motivoitunut
opiskeluun
– hyvät
opiskeluvalmiudet ja taidot
– mahdollisuus opiskella
kieltä kokoaikaisesti
(minimi 20 h viikossa)
– tavoitteena päästä
työelämään ja/tai
ammatilliseen
koulutukseen

– kotimaasta vain
peruskoulutus n. 4 – 8
vuotta tai formaali
koulutus puuttuu
kokonaan
– tyydyttävä luku- ja
kirjoitustaito latinalaisilla
aakkosilla
– ei ole opiskellut
vieraita kieliä
– kotimaassa tai
Suomessa todettu
kognitiivisia ongelmia
(esim. lukihäiriö tai
oppimisvaikeuksia)
– vaikea elämäntilanne
tai tausta
– on kurssitaustaa ja
oleskelutaustaa
Suomesta, mutta ei ole
kielitaitoa

20

Nopeasti etenevä raide
– jatko-opintoihin tai
vaativiin
asiantuntijatehtäviin
suuntautuvien
maahanmuuttajien
kotoutumisraide
– ylempi tai alempi
korkeakoulututkinto tai
eurooppalaisen
koulutusjärjestelmän
tasoisen
peruskoulutuksen
jälkeen ammatillinen
koulutus; aiemman
koulutuksen kesto
yhteensä yli 12 vuotta
– erinomaiset
opiskelutaidot,
kokemusta vieraiden
kielten opiskelusta
– tietotekniikan
perustaidot
– valmius opiskella
suomea kokopäiväisesti
– vahva motivaatio
edetä nopeasti ja
työskennellä
tavoitteiden mukaisesti
– tavoitteena päästä
työelämään ja/tai
ammatilliseen
koulutukseen
– kokopäiväinen
opiskelu mahdollista
– tyypillisesti alle 50vuotiaat hakijat

Luku- ja
kirjoitustaidottomien
raide

Nuorten raide
– Rinnasteinen
kotoutumiskoulutus
nuorille aikuisille

Kotiäitien raide

Työssäkäyvien raide

– primaari tai sekundaari
lukutaidottomuus
– vähäiset kokemukset
koulunkäynnistä tai
formaali koulutus
puuttuu kokonaan
– heikot opiskelutaidot
– harjaantumattomuus
erilaisiin
opiskelutapoihin
– elämäntilanne ei ole
mahdollistanut
opiskelua aikaisemmin

– Suomessa vasta vähän
aikaa asunut nuori tai
nuori, joka on opiskellut
suomalaisessa
peruskoulussa, mutta ei
ole saanut
päättötodistusta
– on ylittänyt
oppivelvollisuusiän,
mutta motivoitunut
nuorille aikuisille
suunnattuun
koulutukseen (17 – 23
vuotta)
– kotimaasta
peruskoulutaustaa
– vähintään mekaaninen
luku- ja kirjoitustaito
latinalaisilla aakkosilla
– motivaatio tutkinnon
suorittamiseen
– tarve saada
perusopetuksen todistus
tai sellainen suomen
taito, jolla voi päästä
jatko-opintoihin
– vaativan opiskelun
mahdollistava
elämäntilanne

– kokopäiväopiskelu ja
omatoiminen opiskelu ei
sovi elämäntilanteeseen
– heikko koulutustausta
– opiskelija ei osaa juuri
lainkaan suomea

– opiskelija ei osaa
suomea lainkaan /
– kielitaito ei riitä
työtehtävien
suorittamiseen /
–kielitaito ei riitä muihin
työtehtäviin
– on motivaatiota
opiskella työn ohessa ja
kehittää kielitaitoa
- työnantaja voi
suositella työntekijöille
suomen kielen
koulutusta

