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Marginaalista valtavirtaan – JYU.INTEGRA



 Mikrofonit ja kamerat pidetään kiinni esitysten ja kommentointien ajan.

 Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää chatin kautta, josta niitä nostetaan keskusteluun 

esitysten lopussa.

 Puheenvuoroa voi pyytää esityksen jälkeen ”nostamalla kättä”. Kädennoston löydät reaktioista 

tai vanhemmissa Zoom-versioissa osallistujista.

 Puheenvuorojen määrää voidaan rajoittaa aikataulussa pysymiseksi.

 Oman puheenvuoron aikana avaa kamera ja muista avata myös mikrofoni.

 Jos et saanut vastausta kysymykseesi, haluat kommentoida, esittää ideoita jne. tai haluat, että 

otamme sinuun yhteyttä seminaarin jälkeen, lähetä meille sähköpostia essi.k.koskela@jyu.fi

mailto:essi.k.koskela@jyu.fi


 12.00 Tervetuloa!

 12.05 Marja-Leena Laakso (JYU): Avauspuheenvuoro

 12.20 Peppi Taalas (Movi, JYU): Integra - missä ollaan menossa?

 12.40 Carita Blomqvist (OPH) ja Marita Häkkinen (JYU): Tutkintojen tunnustaminen ja ohjaus –

yhteiskokeilu pätevöityville opettajille

 13.00–13.10 TAUKO

 13.10 Yasemin Gülüsen: Opiskelijan puheenvuoro

 13.25 Aija Virtanen (JYU.INTEGRA): Korkeakoulutetut ja korkeakoulukelpoiset maahanmuuttaneet

Suomen yliopistoissa: Koulutuksen nykytila ja tulevaisuus

 14.10 Birgitta Vuorinen (OKM): Kommenttipuheenvuoro

 14.25 Keskustelua ja kommentteja yleisöltä

 TAUKO 14.35–14.40

 14.40 Lotta Kokkonen: Toiminnan tutkimusperustaisuus: Kansainvälistyminen osaamisena

 14.55 Carina Gräsbeck (Åbo Akademi), Hannu Niemelä (AKVA, HY+), Sinikka Vuonokari-

Kämäräinen (Lapin yliopisto): Kommenttipuheenvuorot

 15.10 Yleisön kommenttiosuus

 15.25 Seminaarin päätössanat



Marja-Leena Laakso

Jyväskylän yliopisto



Peppi Taalas

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus



 Kielitaitoajattelun kehittäminen ja akateemisen kielitaidon ajatus

– Edistyneen tason S2-opintojen tarjonnan laajentaminen

– Kieliaineksen integroiminen sisältöopintoihin

 Koulutuksellisen vastuullisuuden konkreetit toimet

– Korkeakoulututaustaisten tai -kelpoisten, erinäisistä syistä koulutuksen 
ulkopuolelle jäävien maahanmuuttajien tukeminen korkeakoulupolulle

– Koulutuksen työelämään tai opintoihin valmentava näkökulma

– Vastuu tutkintotavoitteita (ml. employability) laajempi

 Yhteistyön tehostaminen ja vakiinnuttaminen

– Yliopiston sisällä ja kansallisesti koulutuskentällä

– Ministeriöt ja OPH

– TE-keskukset 



 Ensimmäinen Integra-opiskelijaryhmä aloitti opintonsa vuonna 2019

 Neljäs Integra-ryhmä käynnistymässä (haku päättynyt elokuun alkupuolella)



Suurin ryhmä:

– Korkeakoulutaustaiset tai –kelpoiset hakijat, jotka haluavat tehdä samalta alalta 

maisterintutkinnon tai saada ntegrassa opiskelun myötä parempia työllistymismahdollisuuksia 

omalla alallaan. Takana pitkiä, kansainvälisiäkin työuria.

 Suurimmat yksittäiset ryhmät:

– opettajat: osalla ehdollinen rinnastamispäätös, osa aikoo hakea rinnastamista; haluavat tehdä 

vaaditut opinnot ja kehittää kielitaitoaan ylemmälle tasolle; tässä mukana myös aineenopettajat

– lääkärit, oikeustieteilijät (juristit): osalla ehdollinen rinnastamispäätös, osa aikoo hakea 

rinnastamista; haluavat tehdä vaaditut opinnot ja kehittää kielitaitoaan ylemmälle tasolle

– alanvaihtajat: haluavat suorittaa jollainen paremmin työllistävällä alalla MA-tutkinnon 

(tyyppillistä IT-ala)

 Uutena ryhmänä:

– Suomessa englanninkielisen alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet (AMK-opiskelijat): 

eivät työllisty, koska eivät osaa suomea; jotkut myös haluavat jatkaa MA-opintoihin

– uutena ryhmänä (pienenä): Suomesta englanninkielisistä ohjelmista valmistuneet maisterit ja 

tohtorit: eivät työllisty, koska eivät osaa suomea riittävästi



 Käytettävien käsitteiden määrittely

– Koulutuksen osalta: Kotoututtava – Valmentava –Täydentävä

– Koulutukseen osallistujien osalta: kuka on kansainvälinen osaaja ja ns. ”toivottu” 

maahanmuuttaja

 Kielitaidon tarpeen kriittinen tarkastelu

– Mikä vaatimustaso koulutukseen hakuvaiheessa ja mikä päättövaiheessa?

– Minkä tyyppistä kielitaitoa?

– Mitä kieliä?

 Kohti pysyviä koulutuksen rakenteita ja pois hankepohjaisesta toiminnasta

 Kehitettyjen mallien skaalautuminen ja maantieteellinen tasapuolisuus

 Selvitystyöstä todelliseen, pysyvää muutosta aikaansaavaan toimintaan



Marita Häkkinen, Jyväskylän yliopisto ja 

Carita Blomqvist, Opetushallitus



 Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisen korkeakoulututkinnon antamasta kelpoisuudesta Suomessa: 

yleinen virkakelpoisuus ja/tai kelpoisuus tiettyyn tehtävään

 Erityisesti ulkomaisen tutkinnon suorittaneille tarkoitettu sähköinen palveluopas, jonka  avulla asiakas saa 

selville:

- tarvitseeko hän päätöksen tutkinnon tunnustamisesta

- mistä ja miten hän hakee päätöstä ja

- mistä saa lisätietoja

 Ammattikohtaisia ohjeita, mm. opettajat - linkki

 Tietoa ulkomaisista koulutusjärjestelmistä, mm. koulutusjärjestelmäkaavioita

 Uusia sisältöjä (kesä 2021): verkkosivut päätöksen saaneille, työnantajille tarkoitetut verkkosivut ja opas 

varhaiskasvatuksen ammatteihin pätevöitymisestä ulkomailla suoritetun tutkinnon perusteella.

 www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen/ulkomailla-suoritettujen-tutkintojen-tunnustaminen-suomessa
http://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen


 SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)

– Kehittämistyötä ja keskitettyä ohjausta korkeakoulutukseen hakeville maahanmuuttajille 

– Toimii 10 korkeakoulussa 

– Opetushallituksen tunnustamispäätöksillä olevien määrät Simhe-ohjauksissa kasvaneet viime vuosina

-> aineenopettajat, luokanopettajat, varhaiskasvatus, sosionomit, oikeustieteilijät 

– JY:n lukumäärät: noin 30 ohjattavaa vuonna 2021, samoja määriä vuosina 2020 ja 2019

 Tyypillisimpiä tilanteita ja haasteita

– Useimmiten puuttuu 15-20 op opetettavan aineen opintoja ja 15-20 op pedagogisia opintoja (yleensä didaktiset opinnot ja 

harjoittelu)

– Tutkinnot tasot (ylempi vai alempi korkeakoulututkinto) vaihtelevat maittain  

– Opetettavia aineita laaja kirjo 

-> kielet (englanti, ranska, venäjä…), historia, biologia, matematiikka, liikunta

– Ohjauskeskustelut yleensä suomeksi

 esimerkiksi YKI-todistuksessa arvosanoja 3-4



 Koulutuksiin osallistuneista opettajia 

– 5 opettajaa vuonna 2018; 7 opettajaa vuonna 2020 (yhteiskokeilun kohderyhmä); 5 opettajaa keväällä 2021 

alkaneessa ryhmässä  

 Tilanteet

– Ylemmillä ja alemmilla korkeakoulututkinnoilla, eri aineiden opettajia, luokanopettaja, erityisopettaja, suomen 

kielitaidot

– Useilla tavoitteena pätevöityä ja jatkaa opettajan työtä, osa hakeutumassa tutkijoiksi tai muihin 

asiantuntijatehtäviin 

– Integroituminen opetustehtäviin vaihtelee; osa työskennellyt jo kouluissa ja verkostoitunut paikallisesti  

 Polut yliopistossa (opetettavan aineen opinnot, pedagogiset) ja ammattikorkeakoulussa (pedagogiset)

-> opetettavan aineen opintoja on voinut suorittaa Integran aikana

-> pedagogisiin opintoihin vasta Integran jälkeen

-> opintojen löytäminen edellyttää usein ohjausta ja yhteistyötä opinnot järjestävän yksikön kanssa 



 Idea Integran Advisory Groupin kokouksessa: Opetushallituksen asiantuntija osallistuu 

OPH:n päätöksen saaneen ohjauskeskusteluun 

 Synergiat: yliopisto tuntee koulutustarjonnan, täydentävien opintojen suorittamisen 

edellytykset ja mahdollisuudet hakeutua, OPH tuntee ulkomaisen koulutuksen ja 

kelpoisuusvaatimukset ko. tehtävään; keskipisteenä OPHn päätös tutkinnon 

tunnustamisesta

 Etsitään mahdolliset aukot prosesseissa, tiedoissa ja toistemme toiminnan ja reunaehtojen 

tuntemisessa

 Miten voimme yhdessä tehostaa/parantaa prosessia suomalaisen opettajakelpoisuuden 

saamiseksi? 



 Ohjauskeskustelut helmikuussa 2020

– Opiskelijoiden informointi 

– Koulutusdokumentit (tutkintotodistukset, opintorekisteriotteet, kielitaitotodistukset jne.) ja 

Opetushallituksen päätökset ohjaajille turvasähköpostilla etukäteen 

– Keskustelun pohjana Integran HOPS

– 4 X 45 min. mittaisia, yhteisohjattuja keskusteluja, 15 minuutin reflektointitauot

 Osallistujat

– Opiskelijat (4 opettajaa), Opetushallitus (3 esittelijää), Jyväskylän yliopisto (Integran ohjaus ja 

Opettajankoulutuslaitos)  

 Muistiinpanot, ohjauksen jatkotoimet  



 Hyödyt ohjaukseen, kun ohjattavalla on OPH:n päätös 

– tietoa siitä, miten päätöstä kannattaa lukea mitä täydentäviä opintoja ja niiden opintopistemääriä päätös 

sisältää ja miten sen avulla voi tehokkaammin ohjata opiskelijaa

– opiskelijan aiemmista opinnoista, opetettavasta aineesta, pääaineesta ja sivuaineista kannattaa ohjauksessa 

kysyä yhdessä koulutusdokumenttien ja Opetushallituksen päätöksen kanssa

– tärkeä kysyä ohjattavan asiakkaan omaa ammatillista suunnitelmaa sekä työkokemusta ja käydä keskustelu 

huomioiden suunnitelma realistisesti huomioiden mm. kielitaito 

– tukimateriaali ohjauksessa; mm. ohjauskaavion käyttäminen konkretisoitui

 Opetushallituksen asiantuntijoiden ymmärrys työstä yliopistossa lisääntyi

 Vinkkejä Opetushallituksen päätöksen luettavuuden lisäämiseen ja asiakkaille/päätöksen saaneille suunnattuun 

informaatioon (hyödynnettiin mm. uuden verkkosivun teksteissä)



– Suunnitelma mahdollisimman viiveettä päätöksen saamisen jälkeen 

 hakuajat täydentäviin koulutuksiin voivat olla pitkiä 

 päätös ei kuitenkaan vanhene 

– Edellytettyjä täydentäviä opintoja voi suorittaa osissa eikä niiden suorittamiseen ole määräaikaa

– Tarkan opintosuunnitelman tekemisessä kannattaa ottaa mukaan ainelaitoksen ohjaus 

– Korkeakoulu- ja ohjausverkostoa kannattaa hyödyntää tarvittaessa laajastikin



 Opetushallituksen tutkintojen tunnustamisen yksikkö 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen

recognition@oph.fi

 Korkeakoulujen Simhe-palvelut https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut

 Jyväskylän yliopiston Simhe 

https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/miten-ja-mihin-voin-hakea-jyvaskylan-yliopistossa/ohjaus-

maahanmuuttajille

simhe-info@jyu.fi  

https://www.oph.fi/fi/palvelut/tutkintojen-tunnustaminen
mailto:recognition@oph.fi
https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut
https://www.jyu.fi/fi/hakijalle/nain-haet/miten-ja-mihin-voin-hakea-jyvaskylan-yliopistossa/ohjaus-maahanmuuttajille


Yasemin Gülüsen



Olen valmistunut 
tietotekniikan 
aineenopettajaksi 
(kandi taso- 4 
vuotta)

Olen työskennellyt 
tietotekniikan aineen 
opettajana ja 
teknologina 
peruskoulussa

2019

Muutiin Suomeen



2021

Integra

2020

Keväällä 2021 
suoritin 25 op:ttä IT-
ja kasvatustieteissä.

Tavoitteeni on 
jatkaa 
kolutusteknologian 
maisteriohjelmaa



Aija Virtanen

JYU.INTEGRA
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• Tavoittaminen, viestintä ja markkinointi

• Ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut
Palvelut yliopistoon hakeuduttaessa ja opintojen 
aikana

• Koulutuksen järjestäminen
Koulutuspolut

Kieli- ja opiskeluvalmiuksien kehittämisen tuki

• Kohti vakiintuneita rakenteita ja toimintoja

Koulutuksen nykytila ja tulevaisuus

19.8.2021
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• Aija Virtanen, Movi JYU 

• Minna Bogdanoff, Movi & Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus JYU

• Jimi Kotkajuuri, Movi JYU 

• Tuija Lehtonen, Movi JYU 

• Nina Reiman, Avoin yliopisto JYU 

• Marita Häkkinen, Koulutuspalvelut JYU

• Essi Koskela, Movi JYU 

• Mari Vertainen, Movi JYU

19.8.2021



26

• yliopistojen valmiudet ja resurssit kouluttaa 
kotoutumisvaiheessa olevia korkeakoulutettuja ja 
korkeakoulukelpoisia maahanmuuttaneita: koulutuksen 
nykytila ja tulevaisuus

Mitä yliopistoon johtavien koulutuspolkujen laajentaminen 
edellyttäisi yliopistoissa ohjauksen, opetuksen ja hallinnon 
näkökulmasta?

Miten hankepohjaisesta toiminnasta päästään kohti 
vakiintuneita rakenteita ja toimintoja?

19.8.2021

Selvitykseen osallistui yliopistojen hallinnon ja käytännön 
toimijoita kaikista Suomen yliopistoista.
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Selvityksen julkaisu

Elokuu 2021

Aineiston analyysi
ja tulosten
raportointi

Kevät ja kesä 2021

Ryhmäkeskustelut

Syksy 2020

Kyselytutkimus

Kevät 2020

19.8.2021

• Kyselytutkimus suunnattiin hallinnon ja käytännön toimijoille: kaksi erillistä 
kyselyä. (79 vastausta)

• Ryhmäkeskustelut, joissa mukana hallinnon ja käytännön toimijoiden edustajia (2–
5 keskustelijaa / keskustelu)

• Analyysimenetelmät: Tilasto- ja sisällönanalyysi



Koulutuksen 
nykytila ja 
tulevaisuus

19.8.202128
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Yhdenvertaisuus toteutuu todella hyvin – ne jotka pärjäävät 
pääsykokeissa pääsevät opiskelemaan. Tämä on akateemista 
opiskelua ja pitää osoittaa että kykenee siihen. Positiivinen 
syrjintä on syrjintää myös. (Kysely, käytännön toimijat)

Usein taustalla on virheellinen tulkinta yhdenvertaisuudesta, 
jonka mukaan kaikille sama on ainoa oikea yhdenvertaisuutta 
korostava tapa toimia. Räikeimmillään nämä tulkinnat 
näyttäytyvät hakijoille järjestelmällisenä rasismina. (Kysely, 
käytännön toimijat)



3019.8.2021

”Nyt oikeasti: Ne jotka on koulutuskelpoisia voivat hakea ihan 
normaaliin tapaan. Kyllä ne osaavat löytää meidät. Älkää olko 
lapsellisia tässä asiassa.” (Kysely, käytännön toimijat)



At the moment our university 
doesn’t have a special or specific 
process or strategy to recruit 
immigrants in particular. Anyone 
applying to higher education are 
treated in the same manner and 
everyone who qualifies for 
higher education is welcome.

(Kysely, hallinto)

• Ei nähdä tarvetta erityisille 
toimenpiteille

• Yksilön vastuu

• Korkeakoulutetut ja 
korkeakoulukelpoiset 
maahanmuuttaneet eivät 
potentiaalinen markkinoinnin 
kohderyhmä

19.8.202131
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Löytäjät löytää sen, hyvin 
erityyppisiä reittejä pitkin, 
että esimerkiks niin kun 
vaikkapa
maahanmuuttajille 
suunnattujen palveluiden 
eri toimijoiden kautta, tai 
kavereilta kysymällä, tai 
saamalla ohjausta 
esimerkiks avoimessa 
yliopistossa ja niin 
edelleen et semmosia
oikeesti valmiita polkuja 
on tosi vähän. 
(Ryhmäkeskustelu)

• Hanketoimijat

• SIMHE

• Alueen palvelut

• Epäviralliset verkostot ja 
suusta suuhun -tieto

→Tiedonkulun 
haavoittuvuus ja 
sattumanvaraisuus

19.8.202133



Korkeakoulukelpoisilla
maahanmuuttajilla ei tyypillisesti 
ole kovin vahvaa tietoa 
koulutusjärjestelmästä, erilaisten 
koulutusten sisällöstä, eri 
ammattien työnkuvasta sekä 
korkeakouluhakuprosesseista 
sekä siitä, mistä tietoa voi saada. 
Voi siis myös olla, että tavalliset 
yhteishaut eivät ”tavoita” näitä 
maahanmuuttajia, vaikka heillä 
jonkinlainen tieto esim. 
yhteishausta olisikin. 

(Kysely, käytännön toimijat)

• Puutteelliset 
tiedonhankintataidot & 
suomalaisen yhteiskunnan ja 
median seuraamattomuus

• Ryhmän erilaiset tilanteet ja 
tarpeet

➢ Yhteistyöverkostojen ja 
maahanmuuttaneiden
kokemusasiantuntijuuden 
hyödyntäminen

➢ Markkinoinnin kielivalinnat
Myös muut kielet kuin suomi, 
ruotsi tai englanti

19.8.202134
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”Tässä ei voi nostaa käsiä pystyyn että kun minä en koskaan 
aikasemmin ole tämmösten kanssa tehny töitä, se on nimittäin se 
aika yleinen vastaus mitä meijän yliopistol tulee, ihmisiä 
pallotellaan pompotellaan, heitetään tyypiltä toiselle, josko toi 
tietäs.” (Ryhmäkeskustelu)

19.8.2021



3619.8.2021



Miksi yliopisto käyttäisi 
resursseja tukeakseen 
ihmisiä, jotka eivät ole 
opiskelijoita/henkilökunt
aa??? Eiväthän resurssit 
riitä edes omien tutkinto-
opiskeli-joiden 
tukemiseen. En ymmärrä  
tätä kysymystä. 

(Kysely, käytännön 
toimijat)

• Käsitykset kohderyhmän 
lähtötilanteista

Sama suomalaisen koulupolun 
käyneiden kanssa?

Yksilön vastuu

• Kapea käsitys aiemman 
osaamisen tunnistamisesta

19.8.202137



Det är nu inte något, det är nog 
individen, alltså det är för att min 
personlighet sån att jag tycker att 
oberoende person ringer åt mej så, 
ska jag ta reda på alla, allt det som 
jag vet och hen visa vidare till 
kolleger vid andra universitet om 
jag känner dem och så här att det 
bara ligger för mej att jag gör på det 
sättet, men det finns absolut inte 
ett system på det, det är ingen som 
har sagt att, jag vare sig får eller 
inte får göra det. 
(Ryhmäkeskustelu)

• Holistinen ymmärrys 
ohjauksesta opinto- ja 
urasuunnitteluvaiheessa 

→ aiemman osaamisen 
tunnistaminen jo ennen opintoja

• Ohjauksen laatuun 
vaikuttavat mm.

Ohjausvastuun jyvittyminen

SIMHE-toimintaa vai ei?

Ohjauskokemus

Verkostot

Käytettävissä oleva aika

19.8.202138
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Ongelma on että miten voitaisiin 
nykyisessä rahoitusmallissa olla 
ottamatta niitä surkeimpia 
onnenonkijoita joilla ei ole 
mitään aikomustakaan oikeasti 
opiskella, kunhan saa jalan oven 
väliin, niitten kanssa menee 
kaikki aika joka pitäisi käyttää 
heille jotka Oikeasti opiskelevat. 
[– –] 

(Kysely, käytännön toimijat)

• Väärälle opiskelupolulle 
ohjautuminen 
epärealistisin tavoittein?

➢ Suurempi ohjaustarve 
opintojen aikana

• Tarvitaan 
➢ Alkuvaiheen ohjaukseen 

panostamista

➢ Tukielementtejä 
tutkintojen rakenteisiin

➢ Tietoa suomalaisesta 
koulutusjärjestelmästä

4019.8.2021



Kaikilla meidän opettajilla on 
kuitenkin tarpeeks tekemistä, 
muutenkin niin ei niitä [opettajia] 
niinku huvita aktiivisesti että jee 
teempä tästä nyt itselleni niinku
enemmän töitä, ja sillon ne pyrkii 
menemään sen oman 
minimiperiaatteen niinku tässä 
tapauksessa sieltä mikä heille on 
helpompaa koska he kokevat että 
heillon tärkeempiäkin kohteita 
käyttää työaikansa. 
(Ryhmäkeskustelu)

• Ei aikaa, kokemusta tai 
välineitä, ei sisällytetty 
työtehtäviin

Osaamista jää pimentoon

• Tiedonkulun ongelmat

➢ Tarvitaan 

➢ informaalin osaamisen ja 
kielitaidon tunnistamisen 
prosessien mallintamista

➢ henkilöstökoulutusta ja 
käytänteiden 
kehittämistä

4119.8.2021



➢ SIMHE-palveluiden 
vakiinnuttaminen osaksi 
kaikkien yliopistojen toimintaa

➢Ohjaushenkilöstön 
moninaisuuden lisääminen

➢Palveluiden tarjoaminen yli 
yliopistojen rajojen

➢Alueen palveluiden 
hyödyntäminen

Ohjausresurssia tulisi 
kasvattaa merkittävästi.
Ohjauksen tukena tulisi olla 
monijäseninen 
asiantuntijatiimi. 
Kysymykset eivät aina liity 
pelkästään substanssiin tai 
opintopalveluiden piiriin 
kuuluviin prosesseihin. 
Kysymykset ja ohjaus on 
laajempi ja 
moniulotteisempi 
kokonaisuus. (Kysely, 
hallinto).

19.8.202142
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”Meillä on olemassa rakenteet, mutta rakenteet on sellanen suora 
putki, et sieltä suomalaisesta lukiosta tulee se suomenkielinen 
keskiluokkanen niinku opiskelija jos tällai nätisti sanon [– –] se on 
sellanen putki, et jos sä tuutki sinne kesken tai jonkun muun 
mallisena kun se, oletus on, siellä se putki ei jousta, se putki ei 
mahdollista sitä että sä oot eri muotonen.” (Ryhmäkeskustelu)

19.8.2021



• Osaamista jää piiloon (ks. 
myös Shemeikka ym. 2021)

• Vähäinen mahdollisuus 
kehittää suomen/ruotsin 
kielen taitoa (ks. myös esim. 
Tuononen ym. 2021)

• Ei-tutkinto-opiskelijan 
psykososiaalisen tuen 
puuttuminen

4419.8.2021

Englanninkielinen 
koulutusohjelma



→ Nykyiset rakenteet eivät mahdollista 
etenemismahdollisuuksia

→ Kielitaidon ohella odotetaan 
itseohjautuvuutta ja opiskeluvalmiuksia 

→ Taitojen vahvistaminen ei ole 
systemaattisesti olemassa olevissa 
rakenteissa.

4519.8.2021

Yhteiskuntaan integroitumisen 
kannalta ois erittäin tärkeetä et 
oppii suomee mut opintojen 
kannalta sitä tutkintoo ei saa 
suoritettuu jos ei osaa englantia 
[ - - ] (Ryhmäkeskustelu)

Avoimen yliopiston 
opinnot tai 
väyläopinnot

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus 
(AMK)

Kielitaidon 
kehittäminen 
yliopiston 
ulkopuolella



Luontevanahan se tuntuu niinkun
ajatuksena, se että se olis ikään kuin 
osa tämmöstä sitä jatkuvan 
oppimisen ja elinikäisen oppimisen 
kokonaisuutta, mutta siinä pitäs
kyllä koko ajan olla hyvin selkeenä
se linkki sinne, että ne väylät olis
mietittynä miten voisi ikään kuin 
rohkaista hakeen ihan sit myös 
sinne tutkintokoulutukseen. 
(Ryhmäkeskustelu)

➢ Avoin yliopisto

Esteiden purkaminen

Ohjauksen ja kielellisen tuen lisääminen

➢ Maahanmuuttaneiden omat väylät

Kieli- ja opiskeluvalmiuksien tukeminen

Tutkinto-opintoja edeltävät opinnot tai 
osa jo tutkinto-opintoja

➢ Nykyisten tutkinto-ohjelmien 
kehittäminen

Lisää tilaa ja aikaa kieliopinnoille

Kytkös työharjoitteluihin

19.8.202146



Tämmösissä tapauksissa helpoin tie ois
se että, pääsis edes sisään, ja ois niinku
mahdollisuus siinä kandiopintojen 
aikana ensinnäkin että, tarjotaan 
rinnalla kohdennettuja kieliopintoja
että niitä on mahdollista suorittaa, ja 
sitten ois mahdollisuus kandiopintojen 
aikana parantaa sitä suomen kieltä 
kohdennetusti nimenomaan 
alakohtaisiin opintoihin, jollon sitte
sinne maisteriopintoihin niin siellä 
voiski olla se kielitesti joka ois
nimenomaan alakohtaisesti vielä 
suunniteltu. (Ryhmäkeskustelu)

• Kriteerinä lähtötaso vai 
taso koulutuksen 
päätyttyä?

➢ Kieli- ja 
viestintäosaamisen 
kehittämisen tuki 
koulutuksen aikana

Kieli- ja sisältöaineiden 
integrointi alusta alkaen

Kielitietoinen pedagogiikka

Yliopistokulttuurin 
avaaminen

19.8.202147
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”On täysin kestämätön ratkasu että me mennään tohon, 
yliopistot itsenäisinä toimijoina ja ratkastaan tää nykysellä
toiminnalla, ja nykysellä rahotuksella niin ei tule 
onnistumaan et nyt pitäs nähdä se investointi ja kuin 
merkittävä takasinmaksu siin on, ja ja tää on selkeesti
asia mikä pitää nähä investointina ja jos sitei nähä
investointina ja olla valmiit rahottamaan niin se on yhtälö 
mahdoton.” (Ryhmäkeskustelu)

19.8.2021



19.8.202149



EDUT
• Koulutuspolkujen nopeampi 

löytäminen

• Alueellisten tilanteiden, 
tarpeiden ja osaamisen 
huomiointi

• Koulutustarjonnan 
laajentaminen

• Tiedon jakaminen

19.8.202150

Opetus- ja 
kulttuuriministeriöllä 

toiminnan 
valtakunnallinen 

käynnistämisvastuu.



5319.8.2021
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➢ Suuri osa korkeakoulutettujen ja korkeakoulukelpoisten 
maahanmuuttaneiden osaamispotentiaalista jää 
suomalaisissa yliopistoissa hyödyntämättä.

19.8.2021

Yhdenvertaisuus toteutuu todella hyvin – ne jotka pärjäävät 
pääsykokeissa pääsevät opiskelemaan. Tämä on akateemista 
opiskelua ja pitää osoittaa että kykenee siihen. Positiivinen 
syrjintä on syrjintää myös. 
(Kysely, käytännön toimijat)
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Tavoittaminen, markkinointi ja viestintä

Ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelut

Koulutuksen järjestäminen

Vakiintuneet toiminnat ja rakenteet 

• Alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden tehostaminen → resursseja ei-tutkinto-opiskelijoiden 
aiemman osaamisen tunnistamiseen paremmin ja aiemmin.

• Moniammatillisten tiimien hyödyntäminen ja yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen.
• Henkilöstökoulutus: esim. tiedon lisääminen oman yliopiston sekä alueen tarjoamista palveluista.
• SIMHE-palveluiden vakiinnuttaminen osaksi kaikkien yliopistojen toimintaa.
• Maahanmuuttaneiden asiantuntemuksen hyödyntäminen.

• Avoimen yliopiston väylän ja tutkinto-ohjelmien kehittäminen ja kielitaitovaatimusten tarkistaminen
• Tutkintoa edeltävien koulutusten vakiinnuttaminen
• Kieli- ja sisältöaineiden integrointi ja kielitietoinen pedagogiikka

→ Riittävä tila ja aika tutkinto-opintoja edeltävissä koulutuksissa ja tutkinto-ohjelmissa

• Hanketoiminnasta vakiintuneisiin toimintoihin ja rakenteisiin yhteistyössä eri yliopistojen kanssa.
• Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus ja kannustus kehittää koulutuspolkuja entistä vahvemmin.

• Yhteistyöverkostojen viestintäkanavat ja maahamuuttaneiden kokemusasiantuntijuuden
hyödyntäminen

• Viestinnässä mukana myös muita kieliä kuin suomea, ruotsia ja englantia
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Kiitos!

Aija Virtanen

aija.virtanen@jyu.fi

19.8.2021

Kommenttipuheenvuoro



Birgitta Vuorinen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö



Birgitta Vuorinen

19.8.2021

Marginaalista valtavirtaan 

-JYU.INTEGRA -seminaari
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• JATKUVA OPPIMINEN Yliopistojen jatkuvan oppimisen toimintamalliin tulee sisältyä korkeakoulutettujen ja 
korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, joka vastaa heidän tarpeisiinsa kehittyä oman 
alansa asiantuntijoina ja suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Kotoutumiskoulutus tulisi nähdä osana jatkuvaa 
oppimista.

• KOULUTUSVASTUUT, KOTOUTUMISKOULUTUS OSANA KORKEAKOULUOPINTOJA JA NIIDEN 
RAHOITUSTA Yliopistojen yhteiskunta- ja koulutusvastuuta tulee kehittää: eri taustaisten korkeakoulutettujen 
ja korkeakoulukelpoisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sekä ylimmän tason kielikoulutus on 
yliopistojen tehtävä. Vastakkainasettelua eri koulutuksen alueiden kehittämisessä tulisi välttää ja nähdä 
Integra-koulutuksen tyyppinen koulutus yliopiston koulutusvastuun luontaisena laajentamisena ja 
laajentumisena. Integra-koulutusmallin kaltaisen kotoutumiskoulutuksen tulee olla osa yliopistojen pysyvää 
koulutustoimintaa, joka rahoitetaan yliopistojen perusrahoituksen kautta hanketoiminnan sijaan.

• KOULUTUSPOLUT, SAAVUTETTAVUUS JA YHTEISTYÖ Maahanmuuttajien polkuja korkeakouluopintoihin 
on kehitettävä edelleen yliopistojen kesken ja niiden sisällä vahvistamalla yhteistyötä tiedekuntien ja yksiköiden 
kesken sekä kehittämällä vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon. Koulutuspolkuja tulee kehittää tarjoamalla 
aikaisemmin oikein kohdennettua kieli- ja kotoutumiskoulutusta yhdistettynä opiskelijoiden tarpeiden ja 
tavoitteiden mukaisiin muihin yliopisto-opintoihin.

• KIELITAIDON TARVE JA KIELITAIDON HYÖDYNTÄMINEN Korkeasti koulutettujen ja korkeakoulukelpoisten 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa omaa asiantuntemusta ja osaamista tukevat sisältöopinnot sekä 
akateemisten taitojen opinnot tulee integroida kielten opiskeluun. Opiskelijoiden aiempaa osaamista ja 
monikielistä taustaa tulee hyödyntää opinnoissa. Se sekä tukee kieli- ja sisältöopintoja että kehittää 
yliopistoyhteisöä.

• OHJAUS JA TUKI Korkeakoulutaustaisten maahanmuuttajien ohjauksen (SIMHE) tulee integroitua osaksi 
yliopiston pysyvää toimintaa, ja tarvittavaa monikielistä ja monikulttuurista ohjaus- osaamista tulee kehittää. 
Ohjauksen osaksi tarvitaan psykososiaalista tukea ja moniammatillista yhteistyötä, jotka vastaavat erilaisista 
taustoista tulevien opiskelijoiden tuen tarpeisiin: yliopiston ulkopuolinen opiskelija on vailla kokonaisvaltaista 
tukiverkostoa. Koulutuksen suunnittelussa sekä ohjauksessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä TE-hallinnon 
kanssa, jotta opiskelija voi keskittyä opintoihin ilman pelkoa taloudellisen turvan menettämisestä.

JYU.INTEGRA -suositukset



Korkeakoulujen 

kestävän kasvun 

ohjelma
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Lähete-

keskustelu ja 

analyysi-
vaihe

OKM ja 
korkea-koulut

Kesä-

elokuu

2021

Korkeakoulujen kestävän 

kasvun ohjelman valmistelu 

korkeakoulujen kanssa: 

Ohjausryhmä +

1. Koulutusvastuujärjestelmän 

uudistaminen 

2. Osaavan työvoiman tarjonnan 

lisääminen

3. Kasvun tukeminen vahvalla 

TKI-toiminnalla

4. Koulutusperusteisen 

maahanmuuton lisääminen 

11-12/

2021

Johdon päivät

Toimen-

piteistä sovittu 

korkea-

koulujen 

kanssa 2021 

loppuun 

mennessä

Poliittinen 

sitoutuminen

Yhteistyö VM:n ja muiden ministeriöiden kanssa: 

Talousvaikutukset ja työllisyysvaikutukset

Mahdollistava lainsäädäntö, 

ohjaus ja rahoitus

Toimenpiteet tällä 

hallituskaudella

Toimenpiteet 

pitkäjänteisesti

2030 mennessä
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Ohjausryhmä: 3 krt/syksy 2021

tukena tiedon tuotanto- ja 
analyysityö

OKM:n ja korkeakoulujen keskustelutilaisuudet 
alkaen 14.6.2021 – syksyllä keskustelussa 

koulutusvastuut ja muutosjohtaminen

Säännöllisten tilaisuuksien hyödyntäminen

(esim. opetuksesta/ tutkimuksesta vastaavat 
vararehtorit)

Sidosryhmätilaisuudet: johdon seminaari 11-
12/2021 sekä laaja seminaari keväällä 2022 + 

muut sidosryhmätilaisuudet (TKI)   

OKM ja korkeakoulut: 
toimeenpanosuunnitelma

Organisoituminen
Korkeakoulujen 

kehittämisohjelma -
keskustelut

Maahanmuuton tiekartta: 

valmista 7/2021

Johdon päivät

marraskuussa

Toimenpiteistä 

sovittu

korkeakoulujen 

kanssa

vuoden 2021 

loppuun 

mennessä. 

Poliittinen 

sitoutuminen.

Korkeakoulujen kv-ohjelman

RT-tilaisuudet alkaen 27.5.2021

Valmistelu: 

Koulutusvastuujärjes-

telmän uudistaminen

Valmistelu: Osaavan 

työvoiman tarjonnan 

lisääminen

Kasvun tukeminen 

vahvalla TKI-

toiminnalla liittyen 

TKI-tiekartan 
päivitykseen

Valmistelu: Koulutus-

ja työperusteisen 

maahanmuuton 

lisääminen



• Lyhyen aikavälin toimet

• Pitkän aikavälin toimet

Koulutusvastuu-

järjestelmän 

uudistaminen

Tavoite: Koulutusvastuusääntelyn 

rakenne, joka antaa korkeakouluille 

mahdollisuudet vastata joustavasti 

yhteiskunnan ja työelämän 

osaamistarpeisiin taloudellisesti 

kestävällä tavalla ja pitkäjänteisesti 

koulutusta ja tutkimusta sekä niiden 

laatua kehittäen.



• Lisäaloituspaikat

• Aloitusiän aikaistaminen

• Opintojen sujuvuus ja keston 

lyhentäminen

• Korkeakoulut jatkuvan oppimisen 

tarjoajina

Osaavan 

työvoiman 

tarjonnan 

lisääminen

Tavoite: Korkeakoulutettujen määrä 

kasvaa huomattavasti. Tehokas, 

joustava ja monipuolinen 

oppimisjärjestelmä tuottaa parempia 

oppimistuloksia.
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Osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen:
Koulutus- ja osaamistason nosto

OKM:n

päätökset 

aloitus-paikoista 

10-11/2021

Keskustelutilaisuus 

korkeakouluille 

aloituspaikoista ja 

koulutusvastuista 

sekä 

maahanmuuton 

tiekartasta 

14.6.2021 

Korkeakoulujen 

esitykset 

aloituspaikka-

lisäyksistä ja 

koulutusvastuiden 

muutoksista 

9/2021

OKM:n 

päätökset 

koulutus-

vastuiden 

muutoksista 

12/2021

14.6.2021 8/2021 9/2021 12/2021

OKM:n ja korkeakoulujen 

yhteinen valmisteluryhmä 

koulutusvastuiden 

sääntelyn uudistamiseksi

Koulutus- ja osaamistason 

nostaminen pitkällä aikavälillä: oikein 

kohdennettu koulutustarjonta 

tulevaisuuden tarpeisiin, opetuksen 

ja ohjauksen toteutustavat, laatu, 

tutkimuksen ja koulutuksen yhteys

Tahtotila 

koulutusvastuiden 

sääntelyn uudistamiseksi 

muodostettu 12/2021

Tahtotila koulutus- ja 

osaamistasoa edistävistä 

toimista 12/2021
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Osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen:
Opintojen aloitus aikaistuu ja kesto lyhentyy

Sote-alan 

koulutuksen 

kokonaisselvitys -

SOTEKO-hanke 

5/2021 alkaen 

vuoden 2022 

loppuun

Saavutettavuussuunnitelman toimeenpano

- Selvityshenkilön ehdotus 6/2021

- OKM:n päätös kansallisista suuntaviivoista 

ja korkeakoulujen ohjeistus syksy 2021

- Korkeakoulujen omat suunnitelmat vuonna 

2022

Tutkimustiedon 

hyödyntäminen 

opiskelijavalintoja 

kehitettäessä, 

esim. VTT ja PT 

5/2022

5/2021 7/2021

Korkeakoulujen alakohtainen tarkastelu 

opintojen etenemisen vauhdittamiseksi

Keskustelu pidemmän aikavälin

toimenpiteistä ja kannusteista

8/2021

Opiskelijahyvinvointikeskustelut 

ministerin johdolla jatkuen 8/2021
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Osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen:
Korkeakoulut jatkuvan oppimisen tarjoajina

Jatkuvan 

oppimisen 

parlamentaarinen 

uudistus valmis

Käynnistetään 

avoimen 

korkeakoulutuksen 

kehittämisvisio

20226/2021

Korkeakoulujen työ modulaarisuuden ja pienten osaamiskokonaisuuksien hyödyntämiseksi ja 

tarjonnan lisäämiseksi  

Digitaalisen tarjonnan lisääminen ja avaaminen – korkeakoulujen digivision toteuttaminen ja jatkuvan 

oppimisen digitaalisen palveluympäristön kehittäminen

3/2023



• Uusien kv-opiskelijoiden 

kolminkertaistaminen

• Kv. henkilöstön määrän lisääminen

• Kv-opiskelijoiden työllistymisen 

nostaminen 75 prosenttiin

Koulutus- ja 

työperusteisen 

maahanmuuton 

lisääminen

Tavoite: Korkeakoulujen kv. 

vetovoima ja opetuksen ja 

tutkimuksen laatu parantuvat. 

Kansainväliset osaajat integroituvat 

Suomeen. Korkeaa osaamista 

edellyttävät työpaikat lisääntyvät ja 

generoivat kasvua. 
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Koulutusperusteisen maahanmuuton lisääminen

Tiekartan 

toimeenpano

Koulutus- ja 

työperusteisen 

maahanmuuton 

tiekartta julkistetaan 

viimeistään 7.9.2021

Tiekartan 

toimenpiteiden 

valmisteluryhmä 

OKM -korkeakoulut

9/20216/2021

Keskustelutilaisuus 

aloituspaikoista, 

koulutusvastuista ja 

maahanmuuton 

tiekartasta 14.6.

KV-ohjelman toimenpiteet: veto- ja pitovoima 

Jokaiselle kv-opiskelijalle harjoittelupaikka ja tie työmarkkinoille – työnantajien ja sidosryhmien 

sitouttaminen  

KV-opiskelijoiden ja tutkijoiden lupa-asioiden sujuvoittaminen OKM – muut hallinnonalat 

RT-tilaisuudet 27.5.2021 alkaen
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Korkeakoulujen kansainvälisyysohjelma 

2021-2024 Talent Boost -palvelulupaukset 

Talent Hub -tuki (yo, amk)

SIMHE-toimintamallien 
laajentaminen (yo, amk)

Toiminnallisesti 2-kielinen 
sairaanhoitajatutkinto (amk)

Pätevöitymiskoulutusvastuu-
konseptien + kielikoulutus 
(hammaslääkärit ja lääkärit)

S2 koulutustarjonnan 
kehittäminen (yo, amk) 

Alakohtaiset polkuopinnot (yo, 
amk)

Suomi-stipendi (yo) 

AMK Kiina-verkosto (3AMK)

INDFICORE 
IITs –kumppanuus (Aalto)

GINTL Oppimisen ja 
opettamisen globaali 
innovaatioverkosto (Afrikka ja 
Kiina (HY), Intia (JY)

FAPI Finland-Africa Platform
for Innovation (SDG 9) (TY)

SAFINET FI&Southern African 
HEIs Network for Health and 
Well-being (TAU)  

Finland-China Network in 
Food and Health Sciences –
verkosto (TY)

FARIA USA (HY ja Aalto)

EDUCase Platform (Aalto)
Suomalaisten korkeakoulujen 

vahvistuvaa 
vetovoimaa, pitovoimaa ja globaalia 

vaikuttavuutta
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Koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selonteko 

kotoutumisen edistämisen 

uudistamistarpeista  

Maassa jo olevien 

vieraskielisten 

kiinnittyminen 

yhteiskuntaan kielitaidon ja 

osaamisen vahvistamisen 

avulla

Pysyvämmät ja 

selkeämmät ratkaisut
Erilaisia polkuja, 

kohderyhmiä, 

yhteisiä keinoja?



Kiitos!

Eri tavoin nimettyjä 

kohderyhmiä,

erilaisia polkuja,  

samat päämäärät, 

yhteisiä keinoja?





Lotta Kokkonen

Monikielisen akateemisen viestinnän keskus



 Opetuksemme perustuu

tutkittuun tietoon, ei opittuihin

tapoihin ja rutiineihin

 Opettajien tutkimuksellinen ote

ja tapa katsoa maailmaa

 Teemme samalla tutkimusta, 

josta on hyötyä sekä opettajille, 

opiskelijoille sekä laajemmalle

yhteisölle ja yhteiskunnalle. 

 Kansainvälinen yhteistyö ja 

benchmarking – välttämätöntä

tilanteessa, jossa myös haasteet

ovat globaaleja

 Lähtökohtaisesti monitieteinen

yhteisö



 Tutkimus kohdistuu koulutuksessa olevien opiskelijoiden kielen 

oppimisen prosesseihin, opiskelijoiden sosiaalisiin suhteisiin ja 

verkostoihin sekä opiskelijoiden kokemuksiin edellä mainituista 

teemoista. 

 Lisäksi tarkastellaan seuraavia teemoja:

– opiskelijoiden osallisuus ja mahdollisuudet toimia yhteiskunnan 

jäseninä Suomessa. 

– koulutusmallin pedagoginen toteutus ja toimivuus 

 Tuotoksena opinnäytetöitä, artikkeleja ja lukuisia esitelmiä ja 

puheenvuoroja 

 Tutkimuksessa kerättyä aineistoa on hyödynnetty myös opetuksessa, 

täydennyskoulutuksessa sekä INTEGRA-hankkeen raportoinnissa.

 Lisätietoja https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/integra/tutkimus-

1/tutkimus 

Tutkimusaineistona on 
koulutuksen aikana kerätty 

opetusmateriaali, opiskelijoiden 
oppimistehtävät ja arvioinnit, 

haastattelut ja 
vuorovaikutusaineisto.



 MOVIn hankkeet liittyen monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen

tukemiseen, kehittämiseen ja arviointiin

– Millaista osaamista vahvistetaan, kehitetään ja edellytetään yliopisto-

opinnoissa ja työelmässä

– Selkeät alakohtaiset osaamistavoitteet

 INTEGRA – loistava tutkimuskonteksti

 Tutkimusteemoja ja -kysymyksiä:

– Miten opiskelijat / JYUn henkilökunta ymmärtää ja näkee

kansainvälistymisen?

– Monikielisen ja kulttuurienvälisen osaamisen arviointimallin kehittäminen

– Millaista osaamista syntyy ja kehittyy monikielisissä ryhmissä – miten sitä

voidaan hyödyntää työelmässä? 

– Millaisia erilaisin pedagogisin ratkaisuin / menetelmin monikielisen ja 

kulttuurienvälisen osaamisen kehittymistä voidaan tukea?

Kansainvälisyys on sitä, että oppii 
vaikuttamaan erilaisissa 

tilanteissa yhteistyössä eri 
kulttuuritaustoista ja 

lähtökohdista tulevien ihmisten 
kanssa. Kansainvälisyys on taito 

siinä missä mikä tahansa muukin, 
siinä pystyy kehittymään ja sitä 

pystyy opettelemaan.
- Tomislav, 

informaatioteknologian opiskelija

"Kaikille yliopistomme 
opiskelijoille kehittyy opintojen 
aikana JYUidentity, joka pitää 
sisällään muiden muassa vahvan 
vuorovaikutusosaamisen,
kielitaidon ja 
kulttuuritietoisuuden sekä 
globaalin ja eettisen 
vastuullisuuden."
(Yliopiston strategia 2030)



JYU –
strategialle

‘takeita’ (OPS-
työ)

INTEGRA

TUTKIMUS
JYU –

pedagogisia
mahdollisuuksia

ja esimerkkjä

MOVIn UVK 
opetus

- Tavoittaa
kaikki aloittavat

opiskelijat
(kandit)

MOVIn muu
opetus ja koulutus

mm. 
henkilöstökoulutus



Kiitos! 

lotta.o.kokkonen
@jyu.fi



Carina Gräsbeck (Åbo Akademi)

Hannu Niemelä (AKVA, HY+)

Sinikka Vuonokari-Kämäräinen (Lapin yliopisto)






