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Taustalla on väliä. 
Ulkomaalaistaustaiset 

opiskelijat 

korkeakoulupolulla



Arviointiryhmä



Arvioinnin tavoitteet – miksi?

• Kansallisen tilannekuvan tuottaminen 

kasvavasta väestönosasta 

Ainutlaatuinen otos: maahanmuuttajat + 

maahanmuuttajataustaiset (ei kv-opiskelijat)

Onko heillä yhdenvertaiset mahdollisuudet 

osallistua korkeakoulutukseen? 

• Osallisuutta ja opintoja edistävien käytänteiden 

löytäminen ja jakaminen korkeakouluissa

• Haasteiden kartoittaminen ja 

kehittämissuositukset politiikkatoimijoille ja 

korkeakouluille



Menetelmät – miten?

• Tilastokeskuksen vertailuaineisto (2-4/2019)

vuosilta 2012-2017
ulkomaalaistaustaisten määrä, suositut koulutusalat, 

suoritetut tutkinnot, opintojen eteneminen, sijoittuminen 

valmistumisen jälkeen

• Ensimmäistä kertaa kootaan tietoa myös 

Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista

• Arviointivierailut (4-5/2019)

• 11 korkeakoulua 

• Teemakohtaiset osallistavat työpajat henkilöstölle 

ja opiskelijoille (Padlet)

• Johdon haastattelut



Nyt on juuri oikea hetki ennakointiin
Joka neljäs pääkaupunkiseudulla asuva alle kouluikäinen on 

ulkomaalaistaustainen 

 vrt. korkeakoulutuksen visio 2030: 50 % korkeakoulutettuja
Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten väestörakenne vuoden 

2017 lopussa (yhteensä 62 629 henkilöä)



Arvioinnin keskiössä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden 

osallistuminen ja osallisuus



Osallistuminen

 Maahanmuuttajataustaisten määrä on nelinkertaistunut

 AMK-tutkinnot ovat yleisimmät

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat 2012–2017 

(yhteensä noin 1 400)

Maahanmuuttajaopiskelijat 2012–2017 

(yhteensä noin 13 900)



Maahanmuutta-

jataustaiset

(yht. 393)

Maahanmuutta-

jat (yht. 2200)

Suomalaistaus-

taiset

(yht. 55 052)

Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset

AMK-tutkinto 25 % 17 % 29 % 22 % 36 % 28 %

Alempi kk-

tutkinto (yliopisto)

12 % 13 % 14 % 12 % 21 % 19 %

Ylempi kk-

tutkinto (yliopisto)

19 % 11 % 23 % 21 % 23 % 21 %

Hakeneet vs hyväksytyt opiskelijat 2017

Ulkomaalaistaustaisten on vaikeampi päästä 

opiskelemaan

Lähde: Tilastokeskus 2018; Airas ym. 2019



Yleisimmät koulutusalat

Maahanmuuttajataustaisten AMK-koulutuspaikat 

koulutusalan ja sukupuolen mukaan vuonna 2017 (yht. 

227 paikkaa).Ammattikorkeakoulut
 Viisi suosituinta alaa ovat 

ulkomaalaistaustaisten 

keskuudessa samat ja niiden 

järjestys on sama

 Terveys- ja hyvinvointialoilla 

aloittaneista 8/10 on nainen.

Maahanmuuttajataustaisten koulutuspaikat 

yliopistoissa koulutusalan ja sukupuolen mukaan 

vuonna 2017 (yht. 166 paikkaa).

Yliopistot
 Kolme suosituinta alaa 

kaikissa ryhmissä samat

 Naiset vastaanottivat 

humanististen ja taidealojen 

paikkoja, miehet tekniikan

 Terveys- ja hyvinvointialoille 

haetaan, muttei päästä



Opintojen kulku ja sijoittuminen opintojen jälkeen

 Yliopistotutkintojen läpäisyasteissa suuria eroja:

 5 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen 41 % maahanmuuttajista ”töissä, 

työtön tai muualla”

 Kolmannes maisteritutkinnon suorittaneista maahanmuuttajista muuttaa pois, 

noin puolet työllistyy Suomeen
Vuonna 2013  ammattikorkeakoulutuksen aloittaneiden 

tilanne vuoden 2017 lopussa syntyperän mukaan (%).
Vuonna 2012 yliopisto-opinnot aloittaneiden tilanne 

vuoden 2017 lopussa syntyperän mukaan (%).



Arviointivierailut:

Kokemuksia osallisuudesta



Ulkomaalaistaustaisten ryhmää ei tunnisteta

 Seuraukset: opiskelijoiden määrän ja opintojen 

etenemisen seuranta mahdotonta

 Vaikea kohdentaa viestintää, ohjausta ja tukea



Opiskelija osana korkeakoulua

 Oikea-aikaisella ja asiantuntevalla ohjauksella on suuri merkitys 

koulutukseen hakeutumisessa
”Lukion opo suositteli ”realistisempia” vaihtoehtoja koulumenestyksen 

perusteella, mutta kaverin pääsy lääkikseen kannusti.”

 Henkilöstö ja johto nostivat opiskelijajärjestöjen roolin suuremmaksi 

osallisuuden kokemuksen rakentajina kuin mitä opiskelijat arvioivat.

 Keskeistä ei ole vain se, että opiskelijat saavat tietoa yhteisistä 

asioista, vaan että he pääsevät osallisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi.

Yksi maahanmuuttajataustainen opiskelija kysyi 

”voinks mä osallistua, kun en käytä alkoholia?” 
(opiskelijajärjestön edustaja)



Positiivisen erityiskohtelun tarve tulee tunnistaa 

 Opiskelijoille tärkeintä on ryhmään kuuluminen – taustasta 

riippumatta

 Kohdennettuja ohjaus- ja tukipalveluja tarvitaan koko opintopolun 

ajan



Yhdenvertaisuus
lähde: yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

2.10.2020

17



Kielitaidon johdonmukainen kehittäminen läpi 

opiskelupolun antaa edellytyksiä korkeakoulutukseen 

 ”S2-vaihtoehto oli helppo lukiossa, mutta kostautunut 

yliopistoelämässä ja akateemisessa elämässä” 

 Kyse ei ole vain kielen omaksumisesta vaan myös opiskelutaitojen ja 

-kulttuurin haltuunotosta



Opintojen yhteyttä työelämään tulee lisätä 

 Korkeakouluun hakeutumisen yleisin motiivi työllistyminen

 Työelämäyhteistyössä kehitettävää, harjoittelupaikat haasteena

 Ylikouluttautumisen taustalla vaikeudet työnsaannissa:

”Olin aineenopettaja lähtömaassa, kävin täydentävät Suomessa. En 

saanut töitä, halusin opiskella lisää.” 

 Muualla hankitun osaamisen tunnistaminen



Rakenteelliset tekijät jatkuvan oppimisen esteinä ja 

edistäjinä – kaikki samalla viivalla?

 ”On tärkeää, että kaikki 

ovat samalla viivalla ja 

palvelut ovat samat 

kaikille.” (johdon edustaja)

 Maahanmuuttajille voisi 

olla esimerkiksi 

pidennetty koeaika, jotta 

saa keskittyä lukemaan 

suomenkieliset 

tehtävänannot (…) 

Tällaista ei saa, koska 

”yhdenvertaisuus” 

suomalaisten kanssa. 
(opiskelija)



Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa saivat arviointiryhmän 

vakuuttuneeksi siitä, miten olennaista Suomen kaltaisen 

pienen maan kannalta on, että saamme kaiken 

osaamispotentiaalin yhteiskuntaa hyödyntämään ja että 

jokainen voi kasvaa potentiaaliinsa.



Tärkeimmät suositukset

 Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tunnistaminen 

tulee tehdä mahdolliseksi

 Positiivisen erityiskohtelun tarve tulee tunnistaa

 Kieliopintojen tulee tukea opiskelijan edellytyksiä 

korkeakoulutukseen

 Opintojen yhteyttä työelämään tulee lisätä

 Hankelähtöisyydestä tulee pyrkiä kohti toiminnan 

systemaattista kehittämistä



Metropolian ratkaisut 

maahanmuuton 

vastuukorkeakouluna 

(SIMHE)

Maahanmuuttajataustaisten 

mukaan lukien kansainvälisten 

opiskelijoiden Suomeen 

työllistymisen tukeminen erilaisilla 

ratkaisuilla!

Uutena - käynnistymässä Pk-

seudun korkeasti koulutettujen 

osaamiskeskus!

https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/ajankohtaista/uutiset/metropolia-rakentaa-paakaupunkiseudun-korkeakoulutettujen-maahanmuuttajien-tyollistymista-edistavan-osaamiskeskus-palvelukonseptin


Kiitos!

heidi.Stenberg@metropolia.fi

p. 0405353388
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-

metropoliassa/maahanmuuttajille

mailto:heidi.Stenberg@metropolia.fi
https://www.metropolia.fi/fi/opiskelu-metropoliassa/maahanmuuttajille

