
POLULLA- maahanmuuttajat 
korkeakoulutukseen 
polkuopiskeluväylää pitkin

Tiina Laakso ja Anne Merta, Turun ammattikorkeakoulu



Hankkeen tavoitteet

 Parantaa maahanmuuttajien korkeakouluosallisuutta

 Rakentaa sisääntuloväylä maahanmuuttajataustaisille sosionomiopiskelijoille

 Lyhentää maahanmuuttajataustaisten koulutuspolkuja

 Tutkia maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden tuen tarvetta ja 
kehittää opiskelujen aikaista tukea

 Kehittää opiskeluympäristössä kulttuurisensitiivisyyttä ja kaksisuuntaista 
kotoutumista
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Miten korkeakoulu muuttuu 
monikulttuurisuuden suhteen 2030 mennessä-
visio
• Universaali kieli (englanti), ei opetusta vain suomen kielellä

• Käännösohjelmat ja tekoäly käyttöön. Esim. jos opettaja luennoi suomeksi sitä voi kukin seurata 
puhelimen appilta omalla äidinkielellään

• Tietokoneäly valitsee hakijat, ottaa monipuolisesti huomioon edellytykset 
korkeakouluopiskeluun (kysymykset + aineisto tarjolla monella kielellä)

• Monikulttuurinen yhteisö on todellisuutta – yhteisössä kuulee päivittäin monia kieliä, eri 
kulttuuritaustaisia nykyistä huomattavasti enemmän sekä opiskelijoissa että opettajissa

• Osaamisen tunnistaminen laajemmin käytössä, varsinkin muun kuin muodollisen koulutuksen 
osalta. Tekoälyä käyttäviä arviointimenetelmiä kehitetty tähän.

• Kulttuurisensitiivisyys kompetenssi korostuu työelämän osaamisvaatimuksissa
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Hankkeen toimenpiteet

 Polkuopintoihin 10+10 maahanmuuttajataustaista sosionomiopiskelijaa 2019

 Integrointi suomalaisten opiskelijoiden ryhmään, opiskelu tapahtuu suomeksi

 Kokoaikainen mentori (valmentavan mentoroinnin mallintaminen), mm. 
motivointi, rohkaisu, opiskelun aikatauluttaminen, itseohjautuvan 
opiskelukulttuurin omaksuminen

 Tehostettu tuutorointi

 Suomen kielen tuki

24/02/2021 Opetushallitus 4



Opiskelun tukimuodot

Mentorointi Kokoaikainen mentori

Yksilö- ja 
ryhmäohjausta

Tukitunteja, mm. 
juridiikan tukipaja
työelämävierailuja

Opiskelun 
suunnittelussa 
avustaminen.

Opiskeluitsetunnon 
vahvistaminen.

Tuutorointi Tehostettu tuutorointi Yksilö- ja ryhmäohjausta

Muu 
yksilöity 

tuki
S2 –opetusta, suomen 

kielen tukipajat
Opettajille selkokielisen 
opetuksen valmennusta

Vertaistukipajoja 
(tenttiin luku, suomen 

kielen keskusteluryhmä)
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Hankkeen tuloksia

1. Määrälliset tulokset
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Haku Hakijat Valitut Läsnäolevat Opintopisteet Tutkinto-
opiskelijaksi 
valitut

Ryhmä 
tammikuu 
2019

37 10 8 303 
(~43/opisk.)

6

Ryhmä elokuu 
2019

29 10 8 76 
(~10/opisk)

0



Hankkeen tuloksia
2. Laadulliset tulokset

 Intensiivisen tuen tarve sijoittuu ensimmäiseen puoleen vuoteen

 Tuen tarve kohdistuu akateemiseen kirjoittamiseen (suomeksi), puhumisen 
harjoituttamiseen, opintojen suunnitteluun ja omien valintojen tekemiseen, 
opiskeluitsetunnon tukemiseen, suomalaisen opiskelukulttuurin 
omaksumiseen ja kulttuurisokin käsittelyyn (itsenäisyys ja itseohjautuvuus, 
auktoriteettien puuttuminen)

 Myös S2 tarvetta (kielioppi)

 Mentori (maahanmuuttajataustainen) ollut korvaamaton apu> 
samaistuminen, uskottavuus (minäkin pystyn)

 Oma vertaisryhmä tärkeä, mutta halutaan samaistua ja olla osa suomalaista 
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Hankkeen tuloksia

2. Laadulliset tulokset jatkoa

 Yhteisön valmiudet toimia tilanteissa, joissa osapuolilla erilaisia tulkintoja 
vaihtelevat (vrt. Päivi Vartiainen) – opiskelijayhteisö, työelämäyhteisöt 
(harjoittelupaikat)

 Tasavertaiseksi toimijaksi pääseminen vaatii työtä sekä erikulttuuritaustaisilta 
että kantasuomalaisilta. Kaksisuuntaisesta kotoutumisesta ei vielä varsinaisia 
tuloksia.
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POLULLA opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta

Videolla  opiskelijat kertovat opiskelustaan 

https://youtu.be/NnPnXP0IG9E
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