
Työpaketti 2, Oulu 26.4.2017

Ani Lietonen ja Anne Mäntysaari (JAMK), Leena Naskali ja Sirkka Salvi 
(Jyväskylän kristillinen opisto)

Korkeakouludiplomi maahan

muuttaneen

täydennyskoulutuksessa



Kirjoita kommenttejasi Padlet-seinälle

https://padlet.com/wall/syd7ac68gt8p

https://padlet.com/wall/syd7ac68gt8p


1. Korkeakoulututkintojen osista muodostettuja, vähintään 60 op 
koulutuskokonaisuuksia avoimessa amk:ssa.

2. Eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa todistuksen eli 
korkeakouludiplomin. 

3. Vastataan työelämän tarpeeseen nopeammin kuin tutkinnoilla tai 
erikoistumiskoulutuksilla.

4. Nopeasti muotoiltavissa ja päivitettävissä korkeakoulujen omasta / yhteisestä 
tarjonnasta opiskelijan yksilölliseksi opintopoluksi.

5. Avoimen korkeakoulun toimintaa = tasa-arvoista, ei pohjakoulutus- ja 
työkokemusvaatimuksia.

6. Maksuasetus säätelee hinnan max. 15 e/op.

7. Monimuotokoulutusta = esteetöntä.

8. 60 op on riittävän laaja antamaan syventävää osaamista, vrt. esim. pedagogiset 
pätevyydet, napakka 1-2 v. suoritusaika.

Korkeakouludiplomi



Suomalaisen työelämän osaaja –korkeakouludiplomi 60 op

Ammatillinen
kehittyminen

5 op

Urareitti-
silta

Kieli-ja 
viestintätaidot

(5+5 op)

Yhteiskunta
ja kulttuuri

5 op
Työelämän
muutokset

5 op

Työelämän

pelisäännöt

5 op

Ammatillinen
erityis-

osaaminen

30 op





MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSET

• Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutus (APA)

• Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen koulutus (AIPE)

• Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava koulutus 
(PEVA), syksy 2017

• Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava koulutus 
(PEVATE), työelämäpainotteinen, syksy 2017

• Ammatillisissa koulutuksissa 10 opiskelijaa (KTP 9 ja LPP 1)



PEVATE

• Nykyinen koulutus, jossa akateemisia maahanmuuttajia

• Kartoitettu taustat ja toiveet, kevät 2017

SILTA

• Akateemisten maahanmuuttajien koulutus korkeakouluun

• Pääpaino minäpystyvyyden tukemisessa

• Pilotointi aloitettu, jatkuu syksyllä 2017

DIPLOMI

• Suomalaisen työelämän osaajan –korkeakouludiplomi     
(60 op)

• JAMK, HAMK ja JKO

JKO / akateemiset maahanmuuttajat

JAMK
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Hakeutumisvaihe

Osaamisen 

tunnistaminen

Opintojen aloitus Opinnot
Opintojen 

päättövaihe

AMK, 

muut

korkea-

koulut

• Hakeva toiminta (esim. Poluttamo, 

Ohjaamo, TE-toimisto)

• Henkilökohtainen haastattelu

• Osaamisen kartoitus ja osaamisen 

näyttö aidossa  työtilanteessa

• Koulutustarpeen kartoitus

• Kielitesti

• HOS- suunnitelma

• Ryhmäytyminen 

• Vertaistuki

• Suomalaisen 

koulutusjärjestelmän 

esittely

• Unelmakartta 

työskentely alkaa

• Portfolion kokoaminen 

alkaa

• Kieliopinnot (tavoite-

tasolle 4, YKI 4)

• Korkeakouluvalmiudet

• Minäpystyvyys-

valmiuksien ohjaus

• Itsearviointitaitojen 

kehittäminen

• Monikulttuuriseksi 

osaajaksi- opinnot 

alkaa

• Korkeakouluihin 

tutustuminen ja näytöt 

riittävistä 

opiskeluvalmiuksista 

• Portfolion esittely

• Arviointi ja todistus

• Hakeutuminen jatko-

opintoihin

• Palautteen 

kokoaminen

• Seuranta opiskelijan 

sijoittumisesta ja 

jälkiohjaus

Silta koulutus – ”siltana” minäpystyvyyden tuki



Koulutuksellisen minäpystyvyyden tukeminen

Aikuisopiskelijan ohjausprosessissa tämä tarkoittaa:
• Relevanttien lähitavoitteiden asettamista 

• Koulutuskokemusten luonteen arviointia 

• Psykologisten esteiden tunnistamista 

• Suoritusitsetunnon tukemista 

• Itsesäätelytaitojen kehittämistä

• Pystyvyysuskomusten tiedostamista ja vahvistamista 

• Kouluttautumista koskevien uskomusten tiedostamista

• Myönteisten odotusten ja opiskeluasenteiden kehittämistä

Me itse olemme omien unelmiemme tiellä. 

Luottamalla siihen, että osaamme, 

saavutamme unelmamme.
Richard Bach: Lokki Joonatan Back



Ammatillinen kehittyminen

• Henkilökohtaisen osaamisen ja koulutustarpeen kartoitus

• Oppimaan ohjaus, yksilölliset opinto- ja urapolut

• Minäpystyvyyden tukeminen

• Ammatti-identiteetin muodostuminen

• Opinto- ja uraohjaus

• Esimerkkiopintoja JAMKissa: Osaajana kehittyminen 5 op, 
Uravalmiudet 5 op

Back



Kieli-ja viestintätaidot

• Suomi 4 ja Suomi 5

• Työelämän viestintä 5 op

• Sujuvuutta opiskeluun 2 op

Yhteiskunta ja kulttuuri
• Projektiopinnot 5 op

Back



Työelämän muutokset ja työelämän pelisäännöt

• Tulevaisuuden ennakointi, muutostrendit työelämässä

• Oman osaamisen jatkuva kehittäminen

• Harjoittelu, oppisopimustyyppinen koulutus, työpaikalla tapahtuva
oppiminen

• Esimerkkiopintoja JAMKissa: Vuorovaikutustaidot työyhteisössä 4 op, 
Tulevaisuuden työyhteisö 5 op, Kehittyvä asiantuntijuus 5 op, 
Työyhteisön kehittäminen 5 op, Projektiopinnot 5-15 op, Harjoittelu

Back



Korkeakouludiplomi-mallin hyödyt

• Toteutus rakennettavissa ketterästi yksin tai yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa (AMK:t, 2. aste, vapaa sivistystyö).

• Opiskelijan osaamisen kasvu, oman osaamisen tason tunnistaminen, 
osallisuus yhteiskuntaan, tulevaisuuden muotoutuminen.

• Opinnoista on annettavissa todistus, jonka tunnettuus vähitellen 
kasvamassa.

• Opinnot hyväksiluettavissa mahdollisiin jatko-opintoihin.

• Joustava ja yksilöllinen opintopolku, joka johtaa joko jatko-opintoihin 
tai työllistymiseen.


