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Turvapaikanhakija 

 

• Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka 

on kotimaassaan joutunut vainon kohteeksi ja joka anoo 

kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta toisesta 

maasta. 

 

 
Väestöliitto 



Pakolainen 

 

• Pakolainen on YK:n pakolaissopimuksen mukaan henkilö, jolla 
on perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi kotimaassaan. 
Sota, luonnonkatastrofi tai köyhyys ei ole sopimuksen 
määritelmän mukaisesti pakolaisuuden syy. Suomessa 
kutsutaan pakolaisiksi myös niitä, jotka ovat saaneet jäädä 
maahan suojelun tarpeen vuoksi tai humanitäärisistä syistä.  

 

• Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on YK:n myöntämä 
pakolaisen asema ja joka kuuluu vastaanottavan maan 
pakolaiskiintiöön. 

 
Väestöliitto 

 



Maahanmuuttaja 

• maahanmuuttajalla tarkoitetaan yleensä sellaista 

Suomeen muuttanutta ulkomaan kansalaista, joka aikoo 

asua maassa pidempään.  

 

• Maahanmuuttajalla voidaan joskus viitata myös 

sellaiseen henkilöön, joka on syntynyt Suomessa, mutta 

jonka vanhemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut 

Suomeen (ns. toisen sukupolven maahanmuuttaja). 
 

Väestöliitto 

 



Valmistava opetus 

• Valmistavan opetuksen erityistavoitteena on sellaisen 

suomen kielen taidon saavuttaminen, että oppilaat voivat 

siirtyä perusopetukseen. 

 

• Opetus tapahtuu suomen kielellä.  

 

• Opetuksessa noudatetaan perusopetukseen valmistavan 

opetuksen opetussuunnitelman perusteita. 

 



Valmistavan opetuksen jälkeen 

• Valmistava opetus kestää yleensä vuoden 

 

• Valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat siirtyvät 

yleisopetukseen 

 



Valmistava opetus 

• Oppilaat saavat muiden oppiaineiden opetuksen lisäksi: 

–  suomi toisena kielenä -opetusta  

– oman uskonnon opetusta 

– oman äidinkielen opetusta  

– sekä tarvittaessa tukea muiden oppiaineiden 

opiskeluun. 

 

 



Valmistava opetus Oulussa 

• Opetusryhmiä 17 

• Opetusryhmissä  

    keskimäärin 10 oppilasta 

• Opettaja ja ohjaaja 

• Kaikissa ryhmissä pätevä  

     henkilöstö 

 

• Oppilassijoituksia koordinoidaan sivistys- ja 
kulttuuripalveluiden hallinnosta 

  



Valmistavan luokan oppilas 

• 15-vuotias 

• Poika 

• Afganistanista 

• Tullut syyskuussa Tornion kautta 

• On vielä turvapaikanhakija 

 



Syyskuun oppilasryntäys 

• Syyskuussa 2015 Ouluun saapui runsaasti 

turvapaikanhakijoita 

• Oppilasmäärä kaksinkertaistui 

• Oulun kaupunki perusti kahdeksan uutta valmistavan 

opetuksen ryhmää 

• Oulun kaupunki rekrytoi kahdeksan valmistavan luokan 

opettajaa 

– Hakijoita oli 76 

 



Tilanne rauhoittui tammikuussa 2016 

• Tammikuussa aloittavista ryhmistä siirtyi muualle 

asumaan viisitoista oppilasta ( etupäässä Haapajärvelle) 

 

• Kevään 2016 aikana kokonaistilanne rauhoittunut 

huomattavasti 

 



Valmistavaa opetusta annetaan kahdeksassa  

yläkoulussa: 

• Kastellissa 

• Kaukovainiolla 

• Merikoskessa 

• Rajakylässä 

• Terva-Toppilassa 

• Laanilassa 

• Pohjankartanossa  

• Pateniemessä 



Valmistavaa opetusta annetaan kuudessa  

alakoulussa: 

• Kaukovainiolla 

• Koskelassa 

• Paulaharjussa 

• Kaakkurissa 

• Myllyojalla 

• Maikkulassa 



Tämän hetkinen tilanne (15.5.2016) 

 

• Valmistavan opetuksen kirjoilla on 147 oppilasta. 

  

 

 



Näkymiä syksylle 2016 

• Maahanmuutto jatkuu hallittavammassa muodossa  

 (parempi ennakoitavuus – toivottavasti ! ) 

 

• Uudet turvapaikanhakijat ovat perheitä joilla pieniä lapsia 

 

• Migrin tilastojen mukaan n. 20% maahanmuuttajista 

tarvitsee varhaiskasvatusta tai oppilaspaikan 

 

 



Valmistavaa opetusta annetaan syksyllä 2016 

kuudessa  yläkoulussa (suunnitelma): 

• Kastellissa 

• Merikoskessa 

• Rajakylässä 

• Terva-Toppilassa 

• Laanilassa  

• Kaukovainiolla 

  



Valmistavaa opetusta annetaan syksyllä 2016 

kuudessa alakoulussa (suunnitelma): 

• Kaukovainiolla 

• Koskelassa 

• Paulaharjussa 

• Myllyojalla 

• Rajakylässä 

• Maikkulassa 



Valmistavaa opetusta eri kaupungeissa 

• Turku – 20 

• Vantaa – 18 

• Jyväskylä – 14 

• Pori – 7 

• Mikkeli – 6 

• Kuopio – 3 

• Haapajärvi – 1  

• Lahti – 0 

• Helsinki -38 

• Oulu - 17 

 

 



 

 

  Kiitos 



Sikun palvelut 

 



Vieraskieliset 5–19-vuotiaat vuosina 1990–

2014 sekä arvio vuodesta 2014 eteenpäin. 

 



Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden 

turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 

 



LASTEN JA NUORTEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 

KOULUTUSPOLUT 

 



Turvapaikanhakijat ja heille tehdyt päätökset 

 



Suomen kansalaisuuden saaneet 

 



Oman äidinkielen opetus 

• 507 oppilasta joiden oma äidinkieli on muu kuin suomi 

tai ruotsi 

 



Venäjä 

              

Venäjä     Oulun kansainvälinen koulu   

      Metsokankaan koulu     

      Rajakylän koulu     

      Kaakkurin koulu     

      Koskelan koulu     

      Paulaharjun koulu     

      Kaukovainion koulu     

      Laivakankaan koulu     

      Teuvo Pakkalan koulu (opetusmahdollisuus) 

      Oulunsalon kirkonkylän koulu   



Somali 

              

Somalin kieli   Merikosken yläaste     

      Terva-Toppilan koulu     

      Tuiran koulu     

      Rajakylän koulu     

      Kaukovainion koulu     

      Hintan koulu     

              



Arabia 

Arabia     Lintulammen koulu     

      Rajakylän koulu     

      Kaakkurin koulu     

      Paulaharjun koulu     



Oman uskonnon opetusta 

• Islam 

• Roomalaiskatolinen 

• Ortodoksi uskonto 

 

 



Ortodoksi 
Ortodoksi uskonto Metsokankaan koulu   

  Rajakylän koulu   

  Terva-Toppilan koulu   

  Oulun kansainvälinen koulu 

  Paulaharjun koulu   

  Oulujoen koulu   

  Laanilan yläkoulu   

  Länsituulen koulu   

  Kaakkurin koulu   

  Heinätorin koulu   

  Alakylän koulu   

  Jäälin koulu   

  Madekosken koulu   

  Haukiputaan koulu   

  Martinniemen koulu   

  Ritaharjun koulu   

  Kaukovainion koulu   

  Myllyojan koulu   

  Laivakankaan koulu   

  Pateniemen koulu   

  Tuiran koulu   

  Oululahden koulu   

  Teuvo Pakkalan koulu 

  Kiviniemen koulu   

  Hintan koulu   

  Kellon koulu   

  Korvensuoran koulu   

  Pohjankartanon koulu 

  Maikkulan ala-aste   

  Kastellin koulu   

      



Islam 

Oma uskonto   Koulu   

          

          

Islamin opetus Merikosken yläaste   

    Oulun kansainvälinen koulu 

    Lintulammen koulu   

    Terva-Toppilan koulu   

    Tuiran koulu   

    Knuutilankankaan koulu 

    Metsokankaan koulu   

    Rajakylän koulu   

    Paulaharjun koulu   

    Kaukovainion koulu   

    Kaakkurin koulu   

    Laivakankaan koulu   

    Knuutilankankaan koulu 

    Kiiminkijoen koulu   

    Merikosken yläaste   

    Myllyojan koulu   

    Kastellin koulu   

    Lintulammen koulu   

    Jäälin koulu   

    Kaukovainion koulu   

    Tuiran koulu   

    Heinätorin koulu   

        



Roomalaiskatolinen 

          

Room. kat. Oulu kansainvälinen koulu 

    Terva-Toppilan koulu   

    Rajakylän koulu   

    Heinätorin koulu   

    Kaukovainion koulu   



Valmistavan opetuksen opettaja 

 

 

• opetusvelvollisuus on 22 tuntia viikossa 

 

• kelpoisuusehto: ylempi korkeakoulututkinto ja perus-

/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 

 

 



Valmistavan opetuksen opettajan 

tehtäväkuvaus 




