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• Vapaa sivistystyö Suomessa 
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• Monet kansanopistot ovat sopineet tai sopimassa 
sisäministeriön kanssa alaikäisten, yksin tulleiden 
turvapaikanhakijanuorten (16 - 17v.) tuetun asumisen ja 
koulutuksen ohjelmasta. 

• NUTUKKA -ohjelma kehitettiin sisäministeriön ja 
Suomen Kansanopistoyhdistyksen yhteisenä ESR 
-hankkeena lukuvuonna 2008 - 2009 ja 
kansanopistoyhdistys tavoittelee ohjelman vakinaistamista.     
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         Peruskorjaus etenee katolla ja rantasaunalla 

 
http://www.kansanopistot.fi/yhdistys/nutukka/nuoren_oikeus.pdf  
 
Vuoden 2006 alusta käynnistyneen Viittakivi Oy:n koordinoiman ja Euroopan 

Pakolaisrahaston osittain rahoittaman Nutukka –hankkeen taustalla oli huoli 
yksin Suomeen tulleiden nuorten turvapaikanhakijoiden ja niiden 
pakolaisnuorten pärjäämisestä, joiden perusvalmiudet ovat heikot tai joilta 
puuttuu perheen sosiaalinen tuki. Projektin tavoitteet ovat olleet:  

 
a) Kehittää turvapaikanhakijoina ja pakolaisina Suomeen tulleiden nuorten  
aikuistumiseen ja itsenäistymiseen tarvittavia perusvalmiuksia  
 
b) Tarjota tukea haavoittuvassa asemassa oleville, yksin Suomessa 

oleskeleville pakolaisnuorille  
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• c) Luoda ohjausmalli / vapaatavoitteisen koulutuksen malli 
nuoren itsenäisen elämän ja vastuullisen toiminnan 
vahvistamiseksi. 
•   
• d) Luoda verkostotyön malli ja yhtenäistää 
toimintakäytäntöjä näiden nuorten kanssa työskentelevien eri 
asiantuntijoiden kesken.  

• e) Pakolaisten nuorten turvapaikanhakijoiden yleissivistävän 
koulutuksen mallin, opetussuunnitelman ja ohjauksen mallin 
levittäminen ja vakiinnuttaminen 
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• Erään kansanopiston ylläpitämässä alaikäisten turvapaikanhakijoiden 

ryhmäkodissa on tällä hetkellä 80 asukasta. 

• Ryhmäkodin asukasmäärä on tuplaantunut. Ryhmäkodissa asuu nyt 80 

alaikäistä turvapaikanhakijaa.   

• - Olemme ottaneet pari lisähuonetta käyttöön ja tiivistäneet tiloja. 

Sänkypaikat ovat nyt täynnä, kertoo ryhmäkodin johtaja. 

•  ”Jos Maahanmuuttovirasto sijoittaa vielä lisää turvapaikanhakijanuoria 

tähän ryhmäkotiin, seuraavaksi pistetään patjoja lattioille, jotta kaikki 

mahtuvat nukkumaan” 
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• Toisessa kansanopistossa tuetaan yksin maahan tulleita 
alaikäisiä maahanmuuttajia kotoutumisprosessin alkuvaiheessa. 
Tämä Nutukka- ryhmä opiskelee suomen kielen alkeita sekä 
Suomen kulttuuria ja toimintatapoja. 

•  Nuoret ovat tuetun asumisen piirissä ja saavat ohjausta elämän 
käynnistämiseen uudessa kotimaassa. Nutukka-ryhmään nuoret 
tulevat vastaanottokeskusten ohjaamina. 
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• Kansanopistoissa koulutuksen ja tuetun asumisen järjestäminen 

perustuu NUTUKKA malliin, jossa ryhmäkoti valitsee kirjoillaan 

olevista turvapaikanhakijanuorista henkilöt, joiden koulutuksen 

järjestämisestä ja tuetusta asumisesta kansanopisto vastaa. 

Koulutuksen ja tuetun asumisen järjestäminen perustuu lakiin 

kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (17 § Ilman huoltajaa 

olevan lapsen majoitus).  
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• 2. Koulutuksen ja tuetun asumisen tavoitteet 

1.  Ehkäistä turvapaikanhakijanuorten syrjäytymistä ja 

irrallisuuden kehittymistä turvapaikkaprosessin aikana. 

2.  Auttaa nuoria kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan 

tarjoamalla heille kotoutumisen välineitä kansanopisto-

opetuksen ja vapaa-ajanohjauksen avulla. 

3.  Tukea turvapaikanhakijanuorta löytämään 

opiskeluvalmiuksiaan vastaava jatko-opiskelupaikka kohti 

jatkokoulutusta turvapaikkaprosessin jälkeen mahdollisen 

oleskeluluvan jälkeen. 
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• Koulutukseen valittavat opiskelijat 
 

• Opiskelijoiksi valitaan 10 -15 turvapaikkaprosessissa olevaa 15–17  – vuotiasta 

ryhmäkodin kirjoilla olevaa nuorta ja heitä koskevat samat oikeudet ja 

velvollisuudet kuin muitakin opistolla opiskelevia asuntolassa asuvia opiskelijoita. 

•   

• Mikäli joku opiskelijoista saa käännytyspäätöksen tai muusta syystä keskeyttää 

opinnot, voidaan hänen tilalleen ottaa uusi opiskelija ryhmäkodin kirjoilla olevista 

nuorista, mikäli se on koulutusohjelman kannalta mahdollista.  

• Jos asiakas saa oleskeluluvan kesken opintojakson, opiskelija voi jatkaa opinnot 

loppuun saakka ja siirto kunnan asiakkaaksi tehdään yhteistyössä asiakkaan, 

asiakkaan edustajan, ryhmäkodin, perheryhmäkodin, kunnan ja opiston kanssa. 
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• Opetussuunnitelma perustuu aiempaan Euroopan pakolaisrahaston tukemassa 

NUTUKKA 1 ja NUTUKKA 2 – projekteissa kehitettyyn konseptiin. Opetus ja tuettu 

asuminen järjestetään opiston opetussuunnitelman mukaisesti  

• Ryhmäkoti ja opisto sopivat aloittavan koulutusjakson kestosta ja opetussuunnitelma 

on tämän sopimuksen liitteenä. Opiskelijoiden suoritusta arvioidaan ja opinnoista 

annetaan todistus koulutusjakson päättyessä.  

• Opiskelijoiksi hyväksytyt turvapaikanhakijanuoret asuvat YY opiston asuntolassa / 

asunnoissa. Opiskelijoita koskevat samat asuntolasäännöt kuin muitakin asuntolassa 

asuvia opiskelijoita. Opisto toteuttaa opiskelijoiden sosiaali- ja vapaa-ajanohjauksen 

erikseen sovittavalla tavalla. 

•   
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• Syksyn mittaan kansanopistoissa oppivien ja asuvien 
alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä noussee lähes 500 
nuoreen. Lisäksi kolmessa kansanopistossa toimii 
vastaanottokeskus/ryhmäkoti, joissa on yhteensä yli 400 
turvapaikanhakijaa.  

• Kansanopistojen henkilökunnalla on kädet täynnä työtä 
järjestäessään yksin maahan tulleille nuorille 
turvapaikanhakijoille kansanopistokodin.  

• Tehtäviä ovat mm: kulttuurivalmennus, asumisen ja opiskelun 
turvallisuus, yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa, 
ympärivuorokautisen valvonnan järjestäminen, perustapojen 
opastaminen, hygienia, aikataulujen noudattaminen jne  
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• Kannanotto:     Vihatekoja ei tule sietää 

• Raudaskylän kristilliseen kansanopistoon kohdistunut murhapolton 
yritys tulee heti ja laajasti tuomita. Kansanopistot ovat ottaneet 
vastaan jo yli 350 alaikäistä, yksin tullutta turvapaikanhakijaa. 20 
kansanopistoa eri puolilla maata järjestää heille turvallista, tuettua 
asumista ja kotoutumiskoulutusta vastaavia opintoja. Näissä 
opistoissa on muita, päätoimisia opiskelijoita yli 3500 ja 
työntekijöitä yli 500.  

• Vihateot kohdistuvat koko yhteisöön, erityisesti muihin opistolla 
asuviin nuoriin. Kansanopistot ovat halunneet tarjota turvapaikkaa 
hakeville ja kotoutumistaan aloittaville nuorille yhteisen 
oppimisympäristön suomalaisten ja jo aiemmin Suomeen tulleiden 
nuorten kanssa. Kotoutuminen onnistuu hyvin jos se on meille 
yhteinen asia. 

• Suomen Kansanopistoyhdistys 
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• Kiitoksia 


