
Liite 1: Haastattelukysymykset ammattikorkeakouluille 
 

Koulutuksen järjestämisestä ja suorittamisesta 

 Minä vuosina olette järjestäneet valmentavaa koulutusta? Minkälaisia kokemuksia teillä on 
valmentavan koulutuksen järjestämisestä? + Miksi koulutusta on järjestetty näinä vuosina /Miksi ei 
muina vuosina?  

 Kuinka paljon valmentavassa koulutuksessa on ollut opiskelijoita (osallistuneet, suorittaneet) + 
Onko tietoa jatko-opintoihin päässeistä?  

 Onko järjestämiinne valmentaviin koulutuksiin ollut paljon hakijoita/kysyntää?  

 Pääseekö suurin osa hakijoista mukaan koulutukseen?  

 Hakeeko/osallistuuko valmentavaan koulutukseen henkilöitä, joiden ensisijainen tavoite ei ole 
korkeakouluopintoihin pääseminen, vaan jokin muu, esim. kielitaidon parantaminen?  

 Millaiset lähtökohdat opiskelijoilla on? Mistä kotoisin, koulutustausta ja sosio-ekonominen asema? 
Ovatko turvapaikanhakijoita vai muita maahanmuuttajia?  

 Millaisia opiskelijaryhmät ovat? Onko eroja tasoissa/taidoissa/taustassa? Kuinka hetero-
/homogeenisiä ryhmät ovat tasoltaan/taidoiltaan/taustoiltaan?  

 Täyttävätkö valitut hakijat kriteerit koulutukseen pääsemiseksi? / Valitaanko kriteereiden 
ulkopuolelta? Aiheuttaako (kriteereiden ulkopuolelta valitseminen) ongelmia opiskeluissa?  

 Voiko valmentavan koulutuksen suorittaa useampaan otteeseen?  

 Miten/missä koulutusta markkinoidaan, löytävätkö kohderyhmäläiset koulutukseen? Onko 
yhteistyötä esim. TE-toimiston kanssa?  

 Valmentaako antamanne koulutus ammattikorkeakouluopintoihin vai yleisesti 
korkeakouluopintoihin? Painotetaanko koulutuksen markkinoinnissa ja itse koulutuksessa 
koulutuksen valmentavan ammattikorkeakouluopintoihin vai yleisesti korkeakouluopintoihin?  

 Onko tarjoamanne valmentava koulutus aloittaisesti painottunutta, jos on, niin mille aloille? Mikä 
on ohjannut tämän painotuksen valintaa?  

 Liittyykö koulutukseen opinto-ohjausta?  

 Onko valmentavalle koulutukselle asetettu (esim. strategisia) tavoitteita?  
 

Haasteet, etenemisen esteet ja hyvät käytännöt  

 Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet valmentavan koulutuksen järjestämisessä?  

 Mitä olette oppineet/oivaltaneet valmentavan koulutuksen järjestämisestä vuosien varrella? 
Oletteko kertyneiden kokemustenne perusteella muuttaneet valmentavaa koulutusta jollain tapaa?  

 Onko koulutuksen järjestämisen myötä kehittynyt hyviä toimintatapoja tai käytäntöjä, joita voisitte 
suositella muillekin?  

 Kuinka suuri osa opiskelijoista keskeyttää valmentavan koulutuksen? / Kuinka moni suorittaa 
loppuun? / Kuinka moni pääsee jatko-opintoihin?/ Näyttääkö tutkinto-opintoihin pääseminen 
vaikealta?  



 

 Mitä syitä arvelette keskeyttämisen takana olevan?  

 Mitkä arvelette olevan suurimpia esteitä korkeakouluopintoihin pääsemiselle?  

 Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät tekijät onnistuneessa valmentavassa koulutuksessa?  

 Entä sisällöllisesti, mikä on tärkeintä valmentavan koulutuksen sisällöissä?  

 Minkälaisia kokemuksia opiskelijoilla on valmentavasta koulutuksesta (teidän arvionne mukaan)?  
 

Kieliopinnot  

 Saavuttavatko valmentavan koulutuksen läpikäyneet B2 -kielitason?  

 Jos eivät saavuta, mitkä ovat suurimmat syyt sille?  

 Ovatko nykyiset kielitasovaatimukset mielestänne toimivat?  

 Voisiko näkemyksenne mukaan osan kieliopinnoista suorittaa tutkinto-opinnoissa?  
 

Koulutuksen kehittäminen  

 Onnistuuko valmentava koulutus näkemyksenne mukaan tavoitteessaan?  

 Mitä tukea kaipaisitte valmentavan koulutuksen järjestämiseen?  

 Voisiko valmentavasta koulutuksesta johtaa polku tutkinto-opintoihin?  

 Miten koulutusta voisi edistää, jotta se olisi riittävää ja aloittaisesti sekä ajallisesti kattavaa?  

 Miten valmentavan koulutuksen keskeyttämisiä voisi vähentää?  

 Miten maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin voisi edistää? Avaintekijät?  

 Onko kansallinen valmentavan koulutuksen järjestämisen toimintamalli mielestänne toimiva ja 
tarkoituksenmukainen? Miten sitä pitäisi kehittää? Onko koulutuksen rahoitusmalli 
tarkoituksenmukainen?  

 

Haastattelukysymykset ammattikorkeakouluille, jotka eivät ole järjestäneet valmentavaa koulutusta  

 Miksi ette ole järjestäneet valmentavaa koulutusta?  

 Oletteko joskus suunnitelleet valmentavan koulutuksen järjestämistä?  

 Onko teillä suunnitelmissa järjestää valmentavaa koulutusta tulevaisuudessa?  

 Onko valmentavalle koulutukselle ilmennyt kysyntää?  

 Kaipaisitteko tukea, ohjausta/ohjeistusta valmentavan koulutuksen järjestämiseen/sen 
aloittamiseen? Minkälaista?  

 

  

 


