
HAAVEENA SOSIAALI-  
JA TERVEYSALAN  
KORKEAKOULUTUTKINTO    
-pilottitutkimus maahanmuuttajien  
valmentavasta koulutuksesta

Korpi Hilkka, TtT, yliopettaja, Alaniemi Ritva, TtM, opinto-ohjaaja, lehtori 
ja Häyry Riitta, TtM, koulutuspäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulu

TAUSTA
Vaasan seudulla on valtakunnallisesti verrattuna suhteellisen 
paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja vieraskielisten 
määrän on ennustettu edelleen kasvavan (Kuntaliitto 2020, 
31). Jo 2019 vieraskielisten määrä oli 9,5 % (Tilastokeskus 
2020). Kuitenkin ainoastaan alle 0,5 % maahanmuuttaja- 
taustaisista on korkeakouluopiskelijoita. Koulutuksen  
nivelvaihetta pidetään tärkeänä ja koulutukseen hakua  
edeltävien tukitoimien nähdään parantavan maahan- 
muuttajataustaisten korkeakouluun pyrkivien sisään- 
pääsymahdollisuuksia. (Karvi 2020, 11–13.)

Pilottitutkimuksen tavoitteena on kehittää maahanmuuttaja-
taustaisten sosiaali- ja terveysalan korkeakouluun 
valmentavaa koulutusta ja saada kokemusta tällaisen 
koulutuksen järjestämisestä ammattikorkeakoulussa. Tämä 
ensimmäinen korkeakouluun valmentava koulutus Vaasan 
ammattikorkeakoulussa järjestetään syksyllä 2021. Tämän 
pilottihankkeen avulla tälle kohderyhmälle tarjoutuu 
nykyistä paremmat mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen 
korkeakoulutuksen kautta. 

TUTKIMUSKYSYMYS
Tässä pilottitutkimuksen alkuvaiheessa haetaan vastatusta  
kysymykseen: minkälaisia opiskelijoita hakeutuu opiskele-
maan sosiaali- ja terveysalan valmentaviin opintoihin?

MENETELMÄT
Pilottitutkimuksen aineistona käytetään opiskelijoiden  
hakeutumisvaiheen dokumentteja, joita käytetään tähän  
tutkimuskysymykseen vastaamiseen. Pilottitutkimuksen 
edetessä tutkimusaineistona käytetään myös yksilö- ja  
ryhmähaastatteluja sekä koulutuksen aikana kerääntyvää 
kirjallista materiaalia. Aineiston analyysissa tullaan käyttä-
mään sekä tilastollisia että laadullisia analyysimenetelmiä.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Maahanmuuttajataustaisten korkeakouluvalmentavalle  
koulutukselle näyttää olevan tarvetta ja koulutukseen  
hakeutuvat etsivät mahdollisuuksia kouluttautumiseen  
Vaasan seudulla. Pilottihankkeen edetessä saadaan  
lisätietoa tällaisen koulutuksen järjestämisestä ja pystytään 
kehittämään koulutusmallia lisää. 
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TULOKSET

12 hakijoista oli suorittanut pohjakoulutuksensa 
muualla kuin Suomessa.

Viidellä oli ennestään sosiaali-, terveys- tai liikunta- 
alan koulutusta tai työkokemusta kotimaastaan.

Kahdeksalla oli ammatillinen tutkinto 
tehtynä Suomessa, esim. lähihoitaja.

Yhdeksällä oli suoritettuna ulkomainen tutkinto, 
joka antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Kolmella hakijalla oli lukion päästötodistus ja  
ylioppilastutkinto.

20 hakijaa, 
16 naista ja 4 miestä 

Koulutukseen hakeutuneet olivat lähtöisin laajasti  
eri puolilta maailmaa:
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NIGERIASTA VENÄJÄLTÄ

SOMALIASTA UKRAINASTA

ZAMBIASTA VIROSTA
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