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1 Johdanto  

 

Hallituksen strategisessa ohjelmassa mainitaan maahanmuuttajat Suomen innovaatiokyvyn ja 

osaamisen vahvistajina (Valtioneuvoston kanslia 2015). Syksyllä 2018 valtioneuvosto nosti erityiseksi 

huolenaiheeksi maahanmuuttajien osaamisen kehittämisen, sillä kansallisten selvitysten perusteella 

osaamiserot kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä on todettu Suomessa suuriksi (Valtioneuvosto 

2018, 27). Vallitsevassa tilanteessa Suomi tarvitsee tilannekuvaa korkeakoulutuksessa 

aliedustettujen ryhmien tukemistoimista kehittäessään yhteiskuntaa Bolognan prosessin sovittujen 

tavoitteiden mukaisesti. 

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää saada korkeakoulutettuja ja monipuolisia osaajia kehittämään 

yhteiskuntaa sekä estää yhteiskunnasta syrjäytymistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 yhtenä tavoitteena on, että koko väestön 

osaamispääoma kasvaa ja korkeakoulutusta on kaikkien saatavilla. Vision mukaan vuoteen 2030 

mennessä vähintään 50 % nuorista aikuisista (25-34 –vuotiaat) on korkeakoulututkinto (OKM 2017b). 

Tämän vuoksi on tärkeää saada nuoria erilaisista taustoista, myös aliedustetuista ryhmistä, 

opiskelemaan suomalaisiin korkeakouluihin. Tätä tavoitetta varten tarvitaan tietoa 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden integroitumisesta korkeakoulutukseen, sen 

mahdollisista esteistä ja hyvistä käytännöistä. 

Arvioinnin tarve linkittyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -

toimintaohjelmaan, jolla pyritään estämään vihapuhetta ja rasismia sekä edistämään yhteiskunnallista 

osallisuutta. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2025 ”avoin ja kansainvälinen, 

kieliltään ja kulttuuriltaan rikas, hyvä maa, jossa positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään 

maailmaan tekee Suomesta ainutlaatuisen” (OKM 2016, 2). 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) koulutuksen arviointisuunnitelmassa vuosille 2016-

2019 todetaan, että vuosina 2018-2019 toteutetaan maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa -

arviointihanke. Arvioinnin suunnittelu on aloitettu vuonna 2018, tiedonkeruu on tarkoitus toteuttaa 

kevään 2019 aikana ja tulokset julkaista loppuvuodesta 2019. Arvioinnin aikataulusta kerrotaan 

tarkemmin luvussa 6. 

Karvin arvioinnit perustuvat kehittävälle arvioinnille. Kehittävän arvioinnin taustalla on erilaisia 

viitekehyksiä jotka määrittävät arvioinnin toteutusta, kuten konstruktionistinen arviointiajattelu, 

oppivan organisaation mallit, ajatus jatkuvasta kehittämisestä ja systeeminen ajattelu. (Patton 2010; 

Uusikylä 2018.)  Kehittävä arviointi pyrkii aktiivisesti edistämään reflektiivistä pohdintaa arvioitavassa 

kohteessa ja näin vaikuttamaan uusien käytäntöjen luomiseen joko instituutioissa tai yksilön tasolla. 

Arvioinnissa annetaan suosituksia ja se luo pohjaa kehittämiselle. Yksi kehittävän arvioinnin tärkeä 

prinsiippi on myös, että erilaisten ryhmien näkökulmat on otettu huomioon arvioinnin aikana. 

Arviointi luo omalta osaltaan sosiaalista todellisuutta uusien kysymyksenasettelujen, henkilöiden 

osallistamisen ja tulosten julkisuuden kautta. 
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2 Arvioinnin tausta  

 Ulkomaalaistaustaiset väestössä ja koulutuspolitiikassa 

 
Maahanmuutto ilmiönä on yksi 2010-luvun yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti merkittävistä 

kysymyksistä. Yhdenvertaisuuden toteutumisen ja polarisoitumisen ehkäisemisen näkökulmasta on 

tarpeellista kiinnittää huomiota erityisesti Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaistaustaisten 

oppimiseen, osaamiseen ja osallisuuteen jatkuvan oppimisen kulttuurissa. 

Tilastokeskuksen mukaan ”ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai 

ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla” (Tilastokeskus 2018b). Vuoden 2017 lopussa 

Suomen väestöstä 384 123 henkilöä (7 prosenttia) oli ulkomaalaistaustaisia. Heistä 84 prosenttia oli 

syntynyt ulkomailla ja 16 prosenttia Suomessa. Kaikista ulkomaalaistaustaisista 94 prosenttia puhui 

äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. 34 prosenttia heistä oli 18–35-

vuotiaita. (Tilastokeskus 2018a.) 

 

Kuvio 1. Ulkomailla syntyneiden ulkomaalaistaustaisten ikärakenne vuoden 2017 lopussa (yhteensä 

321 494 henkilöä) 
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Kuvio 2. Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten ikärakenne vuoden 2017 lopussa (yhteensä 

62 629 henkilöä) 

 

Kuvioita 1 ja 2 vertaamalla huomataan, että ulkomailla syntyneiden eli ns. ensimmäisen sukupolven 

maahanmuuttajien ikärakenne poikkeaa selvästi Suomessa syntyneiden eli ns. toisen sukupolven 

maahanmuuttajien ikärakenteesta. Enemmistö ulkomailla syntyneistä on työikäisiä, ja suurin 

yksittäinen ikäryhmä on 30–34-vuotiaat. Sen sijaan Suomessa syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 

suurin osa on 0–4-vuotiaita. Ensimmäisen polven maahanmuuttajista suuri osa voisi siis ikänsä 

puolesta opiskella korkeakoulussa, mutta selvä enemmistö toisen polven maahanmuuttajista on vasta 

varhaiskasvatus- ja kouluikäisiä. Ulkomaalaistaustaisten opintopolkujen sujuvoittaminen kansallisella 

tasolla on siis tärkeää nyt ja tulevaisuudessa. 

Sekä kansallisesti että kansainvälisesti jatkuva oppiminen nähdään välttämättömänä edellytyksenä 

muun muassa työllisyyden, taloudellisen hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyn edistämiselle (OKM 

2018a; OKM 2018b, OKM 2018c, 13). Yhdenvertaisuus on ollut esillä tuoreessa OECD:n vuoden 2018 

Education at a Glance -raportissa, jossa todetaan, ettei yleinen koulutustason nousu takaa 

Suomessakaan hyötyjä kaikille; ulkomailla syntyneet ansaitsevat selvästi vähemmän kuin 

samantasoisesti koulutetut Suomessa syntyneet. Tiedetään myös, että vanhempien koulutus, 

sukupuoli, maahanmuuttajatausta ja syntymämaa vaikuttavat koulutuspolkuun ja työllistymiseen 

(OECD 2018a; OKM 2018d). 

 

 Arvioinnin keskeiset käsitteet 

Ulkomaalaistaustainen 

 
Arviointiryhmä on kokenut tärkeäksi pohtia ja perustella selkeästi arvioinnissa käytettäviä käsitteitä. 
Vallitsevassa kielenkäytössä ja julkisessa keskustelussa arvioinnin teemaan liittyvät käsitteet 
saatetaan kokea latautuneiksi ja osittain jopa harhaanjohtaviksi, esimerkiksi toisen polven 
maahanmuuttajista puhuttaessa. Arviointihanketta valmisteltaessa on tarkasteltu maahanmuuttoon 
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liittyvien käsitteiden käyttöä tutkimuksissa, selvityksissä ja hankkeissa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Niissä maahanmuuttajiin liittyvä käsitteiden kenttä näyttäytyy kirjavana ja 
vakiintumattomana. 
 
Termi ”maahanmuuttajataustaiset/ulkomaalaistaustaiset korkeakouluopiskelijat” voi pitää sisällään 

monia erilaisia ryhmiä, joita ovat esimerkiksi 

• maahanmuuttajat, jotka eivät ole muuttaneet Suomeen ensisijaisesti opiskelun takia (sisältää 

sekä Suomen kansalaisia että muiden maiden kansalaisia), 

• opiskelijat, joiden vanhemmat ovat maahanmuuttajia (”toisen polven maahanmuuttajat”, 

Suomen kansalaisia) ja 

• ensisijaisesti opiskelun takia Suomeen muuttaneet ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat. 

 
On huomioitava, että ulkomaalaistaustaisuus on laveampi käsite kuin maahanmuuttajuus: esimerkiksi 

henkilö, joka on vanhemmistaan poiketen syntynyt Suomessa, on ulkomaalaistaustainen, mutta ei 

maahanmuuttaja. Maahanmuuttaja -käsite viittaa nimensä mukaisesti siihen, että henkilö on 

muuttanut toisesta maasta Suomeen. Käsite ei sinänsä kerro mitään siitä, mikä on ollut henkilön 

motiivi muuttaa Suomeen. Aiemmin mainitut, ensisijaisesti opiskelun takia Suomeen muuttaneet 

kansainväliset korkeakouluopiskelijat ovat tietyssä mielessä myös maahanmuuttajia. Useissa 

Opetushallituksen tarkasteluissa, joissa puhutaan ulkomaalaisista, ovat mukana vaihto-opiskelijat 

ja/tai opiskeluperusteisella oleskeluluvalla maahan tulleet (ks. OPH 2017; OPH 2018). Esimerkiksi 

julkaisussa ”Tilastoja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista Suomen korkeakouluissa 2016” (OPH 

2017) ulkomaalaisiin opiskelijoihin luetaan kuuluvaksi kaikki muut kuin Suomen kansalaiset, mikä ei 

anna tilannekuvaa niiden henkilöiden osalta, joilla on Suomen kansalaisuus, mutta joiden vanhemmat 

ovat maahanmuuttajia (niin sanotut toisen polven maahanmuuttajat). 

Kansainvälisellä tasolla OECD:n yläkäsitteenä ulkomaalaistaustaisten koulutuksen osalta on käytössä 

ilmaisu ”migrants education” ja toimijatasolle tultaessa käsitteet ”immigrant student”, ”first-

generation/second-generation immigrant student” (OECD 2015; OECD 2010) tai ”student with an 

immigrant background” (OECD 2018a; OECD 2018b).  Sekä ”immigrant student” että ”student with an 

immigrant background” määrittyvät sisällöllisesti samalla tavoin: opiskelijoiksi, joiden vanhemmista 

vähintään toinen on syntynyt ulkomailla (OECD 2018a, 13). Näin on myös EU:n ja OECD:n yhteisessä 

maahanmuuttajien integroitumista laajemmin käsittelevässä raportissa, jossa yläkäsitteen 

”population with an immigrant background” alle eritellään ”native-born” ja ”foreign-born immigrant” 

(OECD/EU 2015, 16). 

 

OECD:n määritelmät vastaavat sisällöllisesti Suomessa Tilastokeskuksen käyttämää määritelmää 

termistä ”ulkomaalaistaustainen”. OECD:n taholta tämänkaltaiseen rajaukseen on päädytty, koska 

jäsenvaltioiden tavat määrittää ja tilastoida maahanmuuttajaväestöä ja myöntää kansalaisuuksia 

poikkeavat toisistaan (ibid., 15-16). Tilastokeskuksen ja OECD:n määritelmiä verrattaessa 

huomionarvoista on, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa termi ”immigrant” ei oletusarvoisesti 

käänny sisältöään vastaavaksi eli termiksi ”ulkomaalaistaustainen”, vaan termiksi ”maahanmuuttaja”, 

joka – kuten aiemmin ilmeni – ei tavoita ”immigrant” -käsitteen kohdejoukkoa ja tekee näin Suomessa 

syntyneistä ulkomaalaistaustaisista ”maahanmuuttajia”, vaikka he ovat jo syntyessään Suomen 

kansalaisia. 

 

Arviointiryhmän keskustelujen pohjalta arviointiryhmä on päättänyt käyttää tässä arvioinnissa 

käsitettä ulkomaalaistaustainen, joka huomioi sekä maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet 

maahanmuuttajien jälkeläiset. Käsite on sisällöllisesti yhtenevä Tilastokeskuksen, OECD:n ja laajan 
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kansallisen Ulkomaalaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointi Suomessa -tutkimuksen (Nieminen 

ym. (toim.), 2015) käyttämän käsitteen kanssa. Kansallisesti ja kansainvälisesti luotettavan käsitteen 

käyttö lisää arvioinnin tulosten hyödynnettävyyttä ja huomioi kohderyhmän todellisen tilanteen. 

 

Yhteenkuuluvuus ja osallisuus 

Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita, joissa se on 

nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi ehkäistä syrjäytymistä (THL 2018). 

Kokemukset yhteenkuuluvuudesta (englanniksi belonging) ja osallisuudesta (participation) liittyvät 

läheisesti toisiinsa. Yhteenkuuluvuutta voidaan tarkastella yhteenkuuluvuuden tunteena (sense of 

belonging); ihmisten kokemana yhteenkuuluvuutena suhteessa toisiinsa, yhteisöön tai paikkaan tai 

monimutkaisena rakenteena, jota tuotetaan sosiaalisissa, materiaalisissa, kulttuurisissa, 

historiallisissa ja poliittisissa suhteissa (politics of belonging). Näkökulma voi olla yksilön kokemukseen 

pohjautuva tai sosiaalisten suhteiden muotoutumista tarkasteleva. (Yuval-Davis, 2011.) Tässä 

hankkeessa hyödynnetään molempia tarkastelutapoja: selvitetään, miten ulkomaalaistaustaiset 

opiskelijat kokevat yhteenkuuluvuutta henkilökohtaisella tasolla ja kysytään korkeakouluilta ja 

opiskelijayhteisöltä, millä tavoin yhteenkuuluvuuden kokemista mahdollistetaan. 

Osallisuus on yhteisössä syntyvä tunne, kokemus kuulumisesta johonkin merkityksellisyyttä lisäävään 

kokonaisuuteen (Isola et al. 2017, THL 2018). Kokemus osallisuudesta voi syntyä erilaisissa yhteisöissä, 

esimerkiksi opiskelussa, työssä tai harrastustoiminnassa. Osallisuus ilmenee yhteisön jäsenten 

keskeisenä arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena, sekä mahdollisuutena vaikuttaa 

omassa yhteisössä (THL 2018). Karvin koulutusjärjestelmän tilaa käsittelevässä julkaisussa (2018) 

yhtenä syrjäytymisen ennaltaehkäisevänä tekijänä nähdään maahanmuuttajien integroituminen 

koulutukseen. Osallisuus määrittyy oppijan kuulumisena omaan oppimisympäristöönsä. 

Arvioinnin fokuksessa on ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osallistaminen ja osallistuminen 

korkeakoulutukseen Suomessa. Tässä arvioinnissa osallisuudella tarkoitetaan kuulumisen ja 

merkityksellisyyden kokemusta, joka syntyy opiskeluyhteisössä vuorovaikutussuhteiden, 

mahdollisuuksien ja yhteisiin asioihin vaikuttamisen kautta. 

 

 Aiemmat tutkimukset, hankkeet ja selvitykset 

 
Seuraavassa luvussa käydään läpi arvioinnin kannalta keskeisimmät tutkimukset, hankkeet ja 

selvitykset, joita hyödynnetään myös arvioinnin aineistona (ks. luku 5.1).  

 
Keskeiset kansalliset tutkimukset ja selvitykset 

Ensimmäinen kansallinen kattava selvitys ulkomaalaistaustaisista Suomessa valmistui vuonna 2015 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Tilastokeskuksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä julkaistessa 

tutkimuksen Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 (UTH), joka kuvaa 

vuonna 2014 Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaalaistaustaisten maahanmuuton syitä, koulutusta, 

kielitaitoa ja työmarkkinatilannetta sekä terveyttä ja hyvinvointia (Nieminen ym. toim. 2015). Osin 

puutteellisia tilastotietoja täydennettiin tutkimuksessa haastatteluin, jotta saatiin koko ulkomaalaisen 
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väestönosan kattavaa, tietosisällöltään laajaa ja ulkomaalaistaustaisten omaan kertomukseen 

perustuvaa tietoa kotoutumisen suunnittelun pohjaksi1. 

 
UTH:n tietojen pohjalta mahdollistui totuudenmukaisemman kuvan muodostaminen väestönosasta, 

joka näyttäytyi tutkimuksessa heterogeenisena ja sisäisesti polarisoituneena. Tämä tulee ilmi muun 

muassa koulutusrakennetta kuvaavassa kuviossa 3, josta on luettavissa myös aiemmin saatavilla 

olleiden tutkintorekisteritietojen puutteellisuus. 

 

Kuvio 3. 25–54-vuotiaiden ulkomaalais- ja suomalaistaustaisten koulutusrakenne UTH-

tutkimuksen (2014) ja Suomen tutkintorekisterin mukaan (%) 

 

UTH-tutkimuksen otos on ainutlaatuinen, sillä se kattaa kaikki kohderyhmään kuuluvat väestöryhmät 

eli kaikki ulkomaalaistaustaiset, jotka asuivat vuonna 2013 vakituisesti Suomessa. Tutkimuksessa 

käsitellään ulkomaalaistaustaisten koulutusrakennetta yleisesti sekä taustan ja Suomeen 

muuttamisen syyn mukaan, yleisimpiä opiskelualoja, kielitaitoa, nuorten kouluttautumista ja 

yleisimpiä syitä koulutuksen keskeyttämiselle. 

Tilastokeskuksen julkaisemassa Opintojen kulku 2016 -raportissa tarkastellaan suomalais- ja 

ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden toisen asteen opintojen sekä korkeakouluopintojen kulkua ja 

läpäisyasteita (Tilastokeskus 2018c). Maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisista opiskelijoista 

saadaan myös tietoa vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksesta, jossa opiskelijoilta kysyttiin muun muassa 

tyytyväisyydestä opiskeluun liittyviin asioihin, ajankäytöstä ja työssäkäynnistä lukukausien aikana. 

Taustamuuttujina kyselyssä käytettiin ikäryhmää, sukupuolta, vastaajan ja hänen vanhempiensa 

syntymämaata, kielitaitoa sekä vanhempien koulutustasoa. Otos koskee suomalaisia ja ulkomaalaisia 

korkeakouluopiskelijoita suomalaisissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa 

lukuvuonna 2012–2013. Aineisto on osa Eurostudent V -tutkimusta, jossa verrataan eri EU-maiden 

opiskelijoiden kokemuksia (OKM, Tilastokeskus & Eurostudent-konsortio 2014). 

                                                           
1 Tutkimus perustuu 5 449 henkilön satunnaisotokseen 15-64-vuotiaasta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, 
joiden molemmat vanhemmat (tai ainoa tiedossa oleva vanhempi) olivat syntyneet muualla kuin Suomessa. 
Haastatteluun osallistui 66 % otokseen kuuluneista (3 262 henkilöä).  (Tilastokeskus 2015, 8). 
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Ulkomaalaistaustaisten integroitumista suomalaiseen koulutusjärjestelmään on tarkasteltu muun 

muassa talouden ja työllistymisen näkökulmasta (Sarvimäki ym. 2014; Yijälä & Luoma 2018), 

kansainvälisesti korkeakoulutettujen osalta (Montonen 2017), lasten ja nuorten näkökulmasta (Ansala 

et al. 2014) sekä turvapaikanhakijoihin liittyen (CIMO 2016). Kouluttautumisestakin on runsaasti tietoa 

eri kouluasteilta ja kohderyhmittäin (Kalalahti ym. 2017; Griga & Hadjar 2014; Kilpi-Jakonen 2017). 

Koulutuspolkua ja opintojen kulkua on tarkasteltu UTH-tutkimuksen pohjalta (Sutela & Larja 2015; 

Larja ym. 2015). Tämän arvioinnin kohderyhmä on kuitenkin toistaiseksi jäänyt korkeakoulutuksen 

osalta huomiotta, vaikka pitkällä aikavälillä heidän integroitumisensa ja kouluttautumisensa on 

sosiaali- ja työvoimapoliittisesti merkittävää. 

 
Keskeiset kansalliset hankkeet  
 
Arvioinnin kannalta keskeisiä kansallisen tason hankkeita ovat olleet Metropolia 

Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koordinoimat SIMHE-Metropolia (2016-2018) ja 

SIMHE-UniPID (2016-2017) sekä Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimat Urareitti (2015-2018) 

ja Esteettä eteenpäin (HAMK 2013-2015). Lisäksi pienempiä, paikallisia hankkeita on ollut runsaasti, 

muun muassa Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun Tie tutkintoon (2017). Opetus- ja 

kulttuuriministeriö tukee edelleen SIMHE-toimintaa (Supporting Immigrants in Higher Education in 

Finland), joka hankkeen päättymisen jälkeen on vakiintunut strategiarahoitteiseksi maahanmuuton 

vastuukorkeakoulutoiminnaksi kuudessa korkeakoulussa: Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa 

sekä Karelia, Metropolia ja Oulun ammattikorkeakouluissa. SIMHE-toimintaan sisältyy muun muassa 

haku- ja uraneuvonnan tukipalveluja maahanmuuttajille (Helsingin yliopisto 2018). Toiminnan 

tavoitteena on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen, eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin 

hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä korkeakoulutukseen ohjautumista 

kansallisella ja alueellisella tasolla (OPH 2018a). Marraskuussa 2018 ilmestyi Osaamisella ei ole rajoja 

-artikkelikokoelma, joka nivoo yhteen SIMHE-työssä mukana olleiden eri toimijoiden, asiantuntijoiden 

sekä palveluja käyttäneiden maahanmuuttaja-asiakkaiden kokemuksia, palvelukokonaisuuksia ja 

tarinoita (Stenberg ym. toim. 2018). 

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa yllättäen vuonna 20152, opetus- ja kulttuuriministeriö 

reagoi asettamalla ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ja sovittaa yhteen lyhyen ja pitkän 

aikavälin toimenpide-esityksiä onnistuneen kotoutumisen edistämiseksi. Merkittävällä osalla 

nykyisistä selvityksistä ja hankkeista on jonkintasoinen alkujuurensa tässä yhteydessä tunnistetuissa 

kehittämisenkohteissa. Loppujulkaisu ”Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet 

ja toimenpide-esitykset II” (OKM 2017a) luo katsauksen koulutuskentän tilanteeseen sisältäen laajat 

toimenpide-ehdotukset koulutusasteittain. 

Tällä hetkellä käynnissä olevia hankkeita ovat muun muassa Strategisen tutkimuksen neuvoston 

rahoittama, Etlan koordinoima Polkuja työhön (2016-), Metropolia Ammattikorkeakoulun 

koordinoima Valmentavasta valmiiksi (2017-) ja Helsingin yliopiston koulutus- ja 

kehittämispalveluiden koordinoima MAAMOT – Maahanmuuttajien neuvonnan tuki (2017-). OKM ja 

OPH ovat vuosina 2017 ja 2018 toteuttaneet valtionavustushakuja, joiden kautta muun muassa 

korkeakoulut ovat saaneet rahoitusta erilaisille maahanmuuttajien integroitumista 

korkeakoulutukseen tukeville hankkeille. Näitä ovat esimerkiksi Laurea-ammattikorkeakoulun 

koordinoima Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – kokemuksia opintopolusta (2018-) ja Metropolian 

                                                           
2 Vuonna 2015 Suomeen saapui 32 400 turvapaikanhakijaa, lähes kymmenkertainen määrä edelliseen vuoteen 
verrattuna. 
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koordinoima Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen käyttöön Suomessa (2018-). 

Hankkeessa Metropolia pyrkii luomaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen (Laurea, 

Haaga-Helia, Helsingin yliopisto), Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Uudenmaan TE-

toimiston kanssa korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kotoutumista edistävän ekosysteemin, 

joka mahdollistaa maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen ja nopean siirtymisen 

henkilökohtaiselle kotoutumista edistävälle koulutus- ja urapolulle (Metropolia 2018). Hanketyö on 

painottunut voimakkaasti ammattikorkeakouluille, joista osa tarjoaa vuosittain ulkomaalaistaustaisille 

opiskelijoille myös ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta3.  

 
Suomessa tehdyissä ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutusta koskevissa selvityksessä ja hankkeissa 

voi nähdä läpileikkaavia teemoja ja painopistealueita. 

 

• Työllistymisnäkökulma (Urareitti) 

• Kielitaidon kehittyminen 

• Integraatio (Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi/OKM, Töissä Suomessa, Polkuja 
työhön, SIMHE) 

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Urareitti, SIMHE-Metropolia) 

• Arviointi, ohjaus ja neuvonta (SIMHE-UniPid, Tie tutkintoon, MAAMOT-hanke) 

• Nivelvaiheet ja koulutuspolut (Valmentavasta valmiiksi, Esteettä eteenpäin) 

• Pyrkimys toimivien (ja valtakunnallisten) rakenteiden, menetelmien ja käytäntöjen 
kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen  

• Estävien ja edistävien tekijöiden tunnistaminen 

 
 
Kansainväliset selvitykset 

Maahanmuuttajien koulutus näkyy keskeisenä teemana EU:n ja OECD:n toiminnassa ja julkaisuissa. 

Kiinnostuksen ja kehittämisen kohteeksi ovat koulutuksenkin osalta nousseet 

maahanmuuttajaväestön kotouttamisen, integraation ja työllistämisen kysymykset. Koulutus nähdään 

ensiarvoisen tärkeänä tekijänä näihin vaikuttamiseksi. Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan 

unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla 

edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua Suomessakin (OPH 2018b). OECD:n 

piirissä teema on esillä monin tavoin: Migrant Education -sivustona, Learning Framework 2030 -

ohjelmana, The future of education and skills 2030 ja Strength through Diversity -projekteina sekä 

Lifelong learning for all -politiikkaohjelmassa. OECD:n toiminnan tavoitteena on tukea valtioiden 

koulutusjärjestelmiä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden akateemisen, sosiaalisen ja 

emotionaalisen resilienssin edistämisessä (OECD 2018a, 3). 

EU ja OECD ovat tehneet yhteistyötä maahanmuuttajien integraation osalta myös laajassa OECD- ja 

EU-maiden vertailututkimuksessa, jossa tarkastellaan koulutusta osana integroitumisprosessia 

(OECD/EU 2015). Myös Suomi on edustettuna kyseisessä tutkimuksessa, minkä lisäksi Suomi tekee 

OECD:n kanssa yhteistyötä muun muassa PISA-tutkimusten ja Education at a Glance-

indikaattorijulkaisujen muodossa. Sisäministeriö toimitti raportin myös International Migration 2016-

2017 -selvitykseen (Ministry of the Interior 2017). 

                                                           
3 Karvi on tehnyt arvioinnin ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajille järjestämästä korkeakouluopintoihin 
valmentavasta koulutuksesta vuosina 2010-2017 (Lepola, 2017). 
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Tilastollisten selvitysten kansainvälisessä International Student Barometer -kyselyssä on kuultu 

suomalaisten korkeakoulujen kansainvälisiä opiskelijoita. Suomi on osallistunut tähän brittiläisen 

iGraduaten toteuttamaan kyselyyn kolmena vuonna, viimeksi 2017. Maahanmuutto on pääteemana 

myös juuri julkaistussa UNESCO:n Global Education Monitoring -raportissa (UNESCO 2018), jossa 

tarkastellaan kansainvälisten muuttoliikkeiden vaikutuksia koulutukseen pääsyyn ja sen laatuun 

maahanmuuttajien ja kohdemaiden näkökulmasta (mt., 9). 

3 Arvioinnin tavoitteet  

 Tavoitteiden muodostaminen vuorovaikutuksessa hyödynsaajien kanssa 

Arvioinnin tavoitteet on muodostettu yhteisissä kuulemisissa eri sidosryhmien kanssa sekä 

tutustumalla aiempiin selvityksiin ja tutkimuksiin. Arvioinnin suunnitteluvaiheessa on kerätty 

mahdollisimman monipuolisesti erilaisia näkemyksiä ilmiön syvällisen ymmärtämisen tueksi. 

 

Keväällä 2018 Karvi kutsui sosiaalisen median kanavissa (Facebook ja Instagram) julkaistulla avoimella 

kirjoituskutsulla maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita kirjoittamaan tarinoita siitä, mikä merkitys 

opiskelulla on ollut heidän elämässään. Tarinoita lähetettiin Karviin yhteensä kahdeksan, joten 

yleistyksiä ei niiden pohjalta voida tehdä. Kirjoitetuissa tarinoissa kertautui kuitenkin seuraavia 

kokemuksia, jotka antoivat omalta osaltaan hyviä taustasyötteitä arvioinnin tavoitteiden ja 

kysymysten laatimiselle. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat arvostavat Suomessa yleistä opiskeluun 

kannustavaa eetosta. Suomalaisessa kulttuurissa pidetään itsestäänselvyytenä, että kaikki nuoret 

opiskelevat ja kaikilla on lähtökohtaisesti yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun, koska opiskelu 

on ilmaista. Ohjauksen tuki ja inhimilliset kohtaamiset opiskelun aikana ovat merkittävässä roolissa 

opintojen etenemiselle. Haasteina sen sijaan ovat kielimuuri ja ennakkoluuloihin törmääminen. 

 

Toukokuussa 2018 Karvin arviointifoorumissa järjestettiin Maahanmuuttajat Karvin arvioinneissa -

työpaja, johon osallistui laajasti erilaisilla taustoilla olevia henkilöitä: opettajia eri koulutussektoreilta, 

opiskelijoita, valmentavan koulutuksen parissa työskenteleviä, työnantajien ja vapaan sivistystyön 

edustajia. Työpajassa tunnistetiin muun muassa maahanmuuttajien koulutusta tukevia ja estäviä 

tekijöitä. Työpajan yhteenvedossa todettiin merkittävänä koulutusta edistävänä asiana 

maahanmuuttajaopiskelijoiden opintopolun tuki ja moninaisuuden arvostaminen koulutuksen aikana. 

Esteiksi koettiin kielitaidon rajat koulutuspolulle päästäessä ja opetushenkilöstön koulutuksen puute 

maahanmuuttajia koskevissa asioissa. 

 

Syksyllä 2018 hankesuunnitelmaa valmisteltaessa on kuultu lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriötä 

(OKM), Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoa (Arene), Suomen yliopistojen rehtorineuvostoa 

(UNIFI), Suomen ylioppilaskuntien liittoa (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liittoa (SAMOK). 

Kuulemisissa on käynyt ilmi, että arvioinnin teema on ajankohtainen eikä tietoa 

ulkomaalaistaustaisista korkeakouluopiskelijoista ole aikaisemmin systemaattisesti kerätty. 

Kokonaiskuvan muodostaminen aiheesta on tunnistettu tärkeäksi. Esimerkiksi opiskelijajärjestöjen 

toimet kohdistuvat kansainvälisiin opiskelijoihin eikä ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita omana 

kohderyhmänä ole erikseen tunnistettu eikä huomioitu. Yhtenä haasteena on, että korkeakouluissa 

esimerkiksi toisen polven maahanmuuttajia ei yleensä eroteta muista tutkinto-opiskelijoista, ja tämän 

vuoksi tämän ryhmän mahdollisia erityistarpeita ei ole voitu erikseen selvittää eikä heille ole 

suunnattu erikseen tukitoimenpiteitä. 
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 Arvioinnille määritellyt tavoitteet  

Kuten edellisessä luvussa käy ilmi, tietoa maahanmuuttajien koulutuksesta on tuotettu eri tahoilla, 

mutta sitä ei ole aiemmin nivottu yhteen ilmiön kokonaiskuvan saamiseksi. Tässä arvioinnissa on 

tarkoitus ensimmäistä kertaa luoda kansallisen tason tilannekuva Suomessa asuvan 

ulkomaalaistaustaisen väestön osallisuudesta korkeakoulutukseen. Arvioinnin tehtävä on edistää 

ymmärrystä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä 

korkeakoulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa koulutuspoliittiseen päätöksentekoon sekä 

korkeakoulujen toiminnan kehittämiseen. 

Tilastollisissa tarkasteluissa ovat yleensä olleet mukana kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat, 

jolloin ei saada tietoa Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaalaistaustaisten integroitumisesta. 

Korkeakoulujen tiedonkeruu- ja tilastointikäytännöt ovat myös kohderyhmän osalta hajanaisia, mikä 

näkyy vaikeutena tehdä valideja tutkimuspäätelmiä (ks. Isopahkala-Bourget ym. 2018). Korkeakoulut 

eivät yhdenmukaisesti kirjaa opiskelijoiden maahanmuuttotaustaa tietojärjestelmiinsä, eivätkä 

tarkastele ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita hallinnollisesti tunnistettavana ryhmänä.  

 

Kuten luvussa 2 kävi ilmi, tietoa on tuotettu ja kehittämistyötä tehty viime vuosina paljon. Hankkeita 

ja toimijoita on myös runsaasti ja kohderyhmät vaihtelevat hankkeittain. Kansallisen kuvan ja 

kansallisten toimintamallien muodostaminen on koettu haasteelliseksi. Toteutetut tiedonkeruut ovat 

olleet usein menetelmällisesti joko kansallisia kysely- ja tilastokoonteja tai paikallisia, toiminnan 

kehittämiseen liittyviä hankkeita. Tässä arvioinnissa huomioidaan sekä tilastoitu tieto että 

toimijoiden kokemuksellinen ääni. Toimijoiden osallisuus on arvioinnissa läsnä monella tapaa: 

opiskelijaedustajina arviointiryhmässä, opiskelijajärjestöjen kuulemisena sekä opiskelijoiden 

osallistamisena arviointivierailuilla. 

 

Arviointihankkeen kautta pyritään nivomaan jo olemassa olevaa tietoa yhteen ja parantamaan jo 

tehdyissä hankkeissa hyviksi havaittujen käytäntöjen tunnettuutta kansallisella tasolla. Näin 

edistetään jo tuotetun arvokkaan tiedon hyödyntämistä ja valtakunnallisten toimintamallien 

vakiintumista. Arvioinnissa pyritään aktiivisesti yhteistyöhön muiden aihepiiriä koskevien hankkeiden 

kanssa. 

 

Aiemmissa kyselyissä on saatu viitteitä siitä, että ulkomaalaistaustaiset opiskelijat ovat eriytyneet 

korkeakouluissa omiksi ryhmikseen.4 Tämän myös hankeraporteissa esiin tulevan tuloksen tarkempia 

syitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole analysoitu. Arviointi pyrkii tässä suhteessa syventämään 

ymmärrystä ja tarjoamaan toimintaehdotuksia korkeakoulujen sisäisen integraation parantamiseen. 

Lisäksi tavoitteena on edesauttaa tuki- ja ohjauspalvelujen saavutettavuutta ja tavoitettavuutta 

kohderyhmän näkökulmasta, mikä on ilmennyt taustoituksessa haasteelliseksi. Tässä keskeisestä on 

opiskelijoiden kuuleminen ja erilaisten opiskelukulttuuristen lähtökohtien huomioiminen sekä 

viestinnässä että tuki- ja ohjauspalvelujen suunnittelussa. 

Taustoituksen perusteella voidaan todeta, että Suomessa on tehty paljon koulutuspolkujen 

sujuvoittamiseksi ja etenemisen esteiden purkamiseksi.  Arviointi asettuu luontaiseksi jatkumoksi 

Karvin jo aloittamalle työlle maahanmuuttajakohderyhmän osalta (Lepola 2017) ja jatkaa tärkeää 

kansallista kehitystyötä kohti toimivampaa järjestelmää ja toimijatason koettua yhteenkuuluvuutta. 

                                                           
4 89 prosenttia ISB-kyselyihin vastanneista ulkomaalaisista vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista koki saaneensa 
ystäviä muista maista, mutta vain 59 prosenttia Suomesta. 
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4 Arviointikohteet ja -kysymykset 

 Arvioinnin kohderyhmän rajaaminen 

 
Arviointiryhmä on määritellyt arvioinnin kohteen ja kohderyhmät sidosryhmiä kuultuaan sekä opetus- 

ja kulttuuriministeriön tiedontarpeet huomioon ottaen. Arvioinnin kohteen rajaamiseen on myös 

vaikuttanut olemassa oleva tutkimustieto ja aihetta koskevat hankkeet ja selvitykset. 

 
Arvioinnin kohderyhmäksi valitaan ensimmäisen ja toisen polven ulkomaalaistaustaiset opiskelijat 

suomalaisissa korkeakouluissa. Kohderyhmään kuuluvat ovat joko itse syntyneet ulkomailla ja 

muuttaneet Suomeen muusta syystä kuin opiskelua varten, tai heidän vanhempansa ovat ulkomailla 

syntyneitä. Toisaalta arvioinnin kohteena on suomalaisten korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen 

toimet kohderyhmän integroitumisen tukemiseksi. Arvioinnissa tarkastellaan kattavasti suomalaisia 

korkeakouluja, sisältäen myös OKM:n hallinnonalan ulkopuoliset korkeakoulut 

(Maanpuolustuskorkeakoulu, Poliisiammattikorkeakoulu, Högskolan på Åland). 

 
Arviointiryhmä on päättänyt rajata arvioinnin tarkastelemaan ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden 

korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja sisäänpääsyyn vaikuttavia tekijöitä sekä opintojen etenemistä 

edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan paitsi kehittämisalueita, myös 

vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä. 

 
Arvioinnin ulkopuolelle rajataan korkeakoulutuksesta valmistumisen jälkeinen vaihe. 

Ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutettujen työelämään integroitumista on tutkittu ja aiheesta 

löytyvää tutkimustietoa on saatavilla. Arvioinnin ulkopuolelle on päätetty rajata myös suomalaisissa 

korkeakouluissa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat, joiden maahanmuuton ensisijaisena syynä on 

opiskelu, sekä vaihto-opiskelijat. Näille ryhmille on jo olemassa erilaisia tukimekanismeja, joita on 

kartoitettu ja arvioitu, ja heitä on myös kuultu erilaisissa selvityksissä ja mielipidemittauksissa. 

Esimerkiksi entinen CIMO (nykyisin Opetushallitus) on koonnut verkkosivuilleen kattavasti tietoa 

ensisijaisesti opiskelun takia Suomeen muuttaneiden korkeakouluopiskelijoiden kokonaismääristä ja 

taustamaista.5  

 

 Arviointikysymykset 

  
Arviointikysymyksiä on työstetty toiminnallisin menetelmin arviointiryhmässä kaikkia osallistujia 

kuullen. Alla oleviin kahteen taulukkoon on jäsennelty arviointikysymykset ja tahot, joille 

arviointikysymykset kohdennetaan. Taulukko 1 kuvaa korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja 

sisäänpääsyyn vaikuttavia tekijöitä, taulukko 2 puolestaan kuvaa opintojen etenemistä edistäviä ja 

ehkäiseviä tekijöitä. 

 
Arviointikysymykset on sijoitettu neljän eri teeman alle: 1. osallistuminen, 2. opintopolku,  

3. yhteenkuuluvuus ja osallisuus ja 4. ohjaus ja tuki. Lisäksi kysymykset on jäsennelty kohteen mukaan. 

Arviointikysymyksiin etsitään vastauksia A) tilastovertailusta, B) korkeakouluilta (tällä tarkoitetaan 

                                                           
5 http://www.cimo.fi/services/statistics/international_mobility_of_students 
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korkeakoulujen henkilökuntaa, mukaan lukien opetus- ja hallintohenkilöstöä ja korkeakoulun johtoa), 

C) opiskelijoilta ja paikallisilta opiskelijajärjestöiltä (ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat). 

Arviointiryhmä arvioi menetelmien ja käytäntöjen toimivuutta ja hyödyllisyyttä. 

 

 
Taulukko 1. Korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät 
 

 A) Tilastoaineisto B) Korkeakoulut C) Opiskelijat 

1. Osallistuminen Missä määrin 
ulkomaalaistaustaiset 
hakeutuvat 
korkeakoulutukseen 
verrattuna 
suomalaistaustaisiin? 
Onko esimerkiksi aloissa 
eroja? (tarkastelussa 
hakijat koulutusalan ja 
sukupuolen mukaan) 

Tunnistetaanko 
kohderyhmään 
kuuluvat opiskelijat? 
(tiedonkeruu- ja 
tilastointimenetelmät) 

Mitkä tekijät ovat 
edesauttaneet 
korkeakouluun 
hakeutumista ja 
sisäänpääsyä? Mikä on 
vaikuttanut alan 
valintaan? 

2. Opintopolku Eroaako 
ulkomaalaistaustaisten 
korkeakouluun 
hakijoiden aiempi 
opintopolku 
suomalaistaustaisista? 
Aiemmin suoritetut 
tutkinnot ja avoimen 
väylän kautta hakeneet 

Miten siirtymää ja 
hakeutumista 
edistetään? 
Yhteistyötahoja, hyviä 
käytäntöjä? 

Mistä ja miten 
hakeuduttu? (aiempi 
opintopolku, mukaan 
lukien ulkomailla 
suoritetut tutkinnot)  

3. Osallisuus ja 
yhteenkuuluvuus 

  Koetaanko 
yhteenkuuluvuutta 
suhteessa muihin 
hakijoihin / omaan 
ryhmään? 
Identifioituminen? Onko 
osallisuuden kokemusta 
tuettu? 

4. Ohjaus ja tuki  Kohdennetaanko 
ohjausta ja tukea 
kohderyhmälle 
hakuvaiheessa? Jos, 
miten? (tukipalvelut, 
tiedottaminen, 
strategiset linjaukset) 

Miltä tahoilta ja millaista 
ohjausta ja tukea on 
saatu? Miten tarjotusta 
tuesta tiedotetaan? Mikä 
on koettu 
merkityksellisenä? Mikä 
on kodin ja perheen 
rooli? 
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Taulukko 2. Opintojen etenemistä edistävät ja ehkäisevät tekijät  

 

 A) Tilastoaineisto B) Korkeakoulut C) Opiskelijat 

1. Osallistuminen Kuinka paljon 
ulkomaalaistaustaisia 
opiskelijoita on 
korkeakoulutuksessa? 
(koulutusaloittain, 
sukupuolen, ikäryhmien 
ja äidinkielen mukaan 
sekä maantieteellisesti) 
Erot suomalais- ja 
ulkomaalaistaustaisten 
opiskelijoiden välillä? 

Sijoittuminen ja 
opintopolut koulutuksen 
aikana (vertailu 
keskenään ja 
suomalaistaustaisiin). 
Tunnistetaanko 
kohderyhmä? 

Millainen 
osallistumiskokemus 
kohderyhmän opiskelijoilla 
on omasta alasta, 
opiskelukulttuurista sekä 
käytänteistä? 
Osallistuvatko he 
opiskelijajärjestöjen 
toimintaan? 
Kohdennetaanko heille 
toimintaa? 

2. Opintopolku Opinnoissa eteneminen 
(läpäisyaste ja -vauhti), 
keskeyttämiset, 
opintosuunnan ja alan 
vaihdokset, suoritetut 
korkeakoulututkinnot, 
sijoittuminen 
valmistumisen jälkeen. 

Miten opintojen 
etenemistä seurataan? 
Tunnistetaanko 
etenemistä edistäviä 
käytäntöjä ja haasteita? 
Mitä tiedetään 
keskeyttäneistä ja 
keskeytymisen syistä? 

Kokemukset opintojen 
sujumisesta? Opintojen 
etenemistä edistävät ja 
ehkäisevät tekijät? 

3. Osallisuus ja 
yhteenkuuluvuus 

 Millaisia 
yhteenkuuluvuutta ja 
osallisuutta edistäviä 
käytäntöjä on? 
(esimerkiksi liittyen 
opetusjärjestelyihin ja 
viestintään) 

Kokemukset osallisuudesta 
ja yhteenkuuluvuudesta 
opiskeluyhteisössä 
(ryhmäytyminen, 
ystävystyminen, 
nähdyksi/kuulluksi 
tuleminen, 
vaikuttamismahdollisuudet
). Millainen rooli 
suomalaistaustaisilla 
opiskelijoilla on 
yhteenkuuluvuuden 
luomisessa? 

4. Ohjaus ja tuki  Onko kohderyhmä 
tunnistettu ja huomioitu 
ohjauksen ja tuen 
näkökulmasta? Miten 
ohjataan, kuka ohjaa, 
haasteet? Löytyykö 
toimivia mekanismeja ja 
ratkaisumalleja? Mitkä 
ovat resurssit? 
Uravalmennus, 
harjoittelu- ja 
työllistymismahdollisuuks
ista viestiminen? 

Tuen tarpeet? Jos 
haasteita, mistä haetaan 
apua? Kokemukset tuen 
saamisesta – onko tukea 
riittävästi, vastaako 
tarpeisiin? Kokemukset 
uraohjauksesta? 
Opiskelijajärjestöjen rooli? 
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5 Arvioinnin aineistot, niiden hankinta ja analysointi 

Arvioinnin menetelmiksi on valittu 1) katsaus olemassa olevaan tutkimustietoon, 2) tilastollinen 
selvitys Tilastokeskukselta hankittaviin aineistoihin pohjautuen, sekä 3) korkeakouluissa toteutettavat 
arviointivierailut. Lisäksi arviointivierailuilla kerättyä aineistoa täydennetään tarpeen tullen 
mahdollisesti kyselylomakkeella ja/tai puhelinhaastatteluilla. Seuraavassa kuvataan tarkemmin 
arviointiaineiston hankinta- sekä analysointimenetelmiä. 
 

 Olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntäminen 

 
Arvioinnissa hyödynnetään ja kootaan yhteen jo toteutettujen tutkimusten, selvitysten ja hankkeiden 

tietoja. Aiempi tutkimus- ja hanketieto toimii perustana nyt koottavalle tilannekuvalle.  

 
Olemassa olevaa tutkimustietoa on kerätty ja hyödynnetty jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Tiedonhankinta jatkuu läpi arviointiprosessin. Kartoituksesta on koottu muistio, joka sisältää 

tutkimusraportteja, tieteellisiä artikkeleja, selvityksiä, opinnäytteitä, uutisia ja lehtiartikkeleita, 

projektiraportteja ja -julkaisuja, podcasteja ja sosiaalisen median sivustoja ja blogeja. 

 

Hankkeen suunnittelussa on hahmotettu ilmiön laajaa kontekstia arviointikysymysten, arvioinnissa 

keskeisten käsitteiden ja arviointimenetelmien pohjaksi. Koulutuksen teeman lisäksi aineiston 

keruussa on otettu huomioon myös terveyden, hyvinvoinnin ja työllistymisen näkökulmat. Aineiston 

analysoinnissa on pyritty tunnistamaan tutkimuksissa aiemmin huomiotta jääneitä kysymyksiä, kuten 

ulkomaalaistaustaisten korkeakoulutukseen osallistumisen edistäviä ja estäviä tekijöitä. Arvioinnissa 

tuotetaan ensimmäistä kertaa synteesi aiheesta löytyvistä tutkimuksista. 

 

 Tilastoaineisto  

 
Arvioinnissa hyödynnetään Tilastokeskukselta tilattua anonymisoitua tilastoaineistoa, jossa on tietoa 

vuosilta 2012-2017 korkeakouluopintoihin hakeneista, uusista sekä läsnä- ja poissaolevista 

opiskelijoista, opintojen kulusta, koulutusalavalinnoista, suoritetuista tutkinnoista ja sijoittumisesta 

tutkinnon suorittamisen jälkeen. Aineiston avulla voidaan tarkastella korkeakoulutusasteittain 

ulkomailla ja Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia sekä suomalaistaustaisia opiskelijoita. 

Kohderyhmän rajauksen takia ensisijaisesti opiskelun takia Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia 

opiskelijoita (muuttovuosi sama kuin ensimmäinen kirjoille tulo korkeakouluun) ja vaihto-opiskelijoita 

ei ole sisälletty mukaan aineistoon. Tilastokeskuksen aineisto käsittää kaikki Suomen korkeakoulut, 

mukaan lukien Poliisiammattikorkeakoulun, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Högskolan på Åland:in. 

 
Karvin henkilökunta analysoi tilastoaineiston käyttäen Excel- ja R-ohjelmia tilastollisten jakaumien 

analysoimiseen ja niiden kuvaamiseen. Analysoinnin tavoitteena on vastata taulukoissa 1 ja 2 

määriteltyihin arviointikysymyksiin. Tilastoaineistosta saadaan vertailutietoa ulkomaalaistaustaisten 

ja suomalaistaustaisten korkeakoulutukseen hakeutumisesta ja opintojen etenemisestä. 
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Tilastoaineistot tilataan Tilastokeskuksesta, koska maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaisiin 

opiskelijoihin liittyvä julkisissa tietokannoissa oleva tilastotieto on puutteellista. Kohderyhmän 

opiskelijoita ei pystytä rajaamaan täsmällisesti muista opiskelijoista. Esimerkiksi opetushallinnon 

tilastopalvelu Vipusessa maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia voidaan pääosin tarkastella 

vain käyttämällä taustamuuttujina äidinkieltä ja/tai kansalaisuutta, jolloin ei tavoiteta kaikkia 

maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Tarkastelemalla esimerkiksi vieraskielisiä Suomen kansalaisia 

tai vieraskielisiä ulkomaiden kansalaisia, ulkopuolelle jäävät toisen polven 

maahanmuuttajaopiskelijat, joiden äidinkieli on suomi. Toisaalta jos muuttujana käytetään äidinkieltä, 

tarkasteluun sisällytetään myös ne tutkinto-opiskelijat, jotka ovat muuttaneet Suomeen ensisijaisesti 

opiskelun takia. Tilastokeskuksen avoimessa tietokannassa voi tarkastella aiheeseen liittyviä 

tilastotietoja vielä rajallisemmin kuin Vipusessa.6 Opiskelijoiden kokonaislukumääriä tarkasteltaessa 

taustamuuttajaksi ei saa äidinkieltä, kansalaisuutta tai ulkomaalaistaustaisuutta. Näillä perusteilla 

arvioinnissa on päädytty tekemään tietopyyntö Tilastokeskuksesta, josta saadaan arviointikysymyksiin 

vastauksia antavaa tilastotietoa. Tilastokeskus käyttää taustamuuttujana ulkomaalaistaustainen -

käsitettä, joka on yhteneväinen arviointiryhmän valitseman kohderyhmän kanssa. 

 

 Arviointivierailuilla kerättävä aineisto  

 
Arviointikysymyksistä (taulukot 1 ja 2) suuri osa kohdistuu opiskelijoihin ja korkeakoulujen 
henkilöstöön. Arviointiryhmä pitää erityisen tärkeänä ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden 
kokemusten tavoittamista. Aineistonkeruumenetelmät on suunniteltu ottaen huomioon 
kohderyhmän tavoittamisen haasteet. Arviointiryhmä on pohtinut erilaisten laadullisten 
aineistonkeruumenetelmien käyttöä arviointivierailuilla: esimerkiksi fokusryhmähaastatteluja, 
työpajoja ja tarinoiden kirjoittamista. Sidosryhmien kuulemisten perusteella opiskelijoiden 
kuuleminen opetustilanteiden yhteydessä on koettu parhaaksi tiedonkeruumenetelmäksi. 
Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että myös suomalaistaustaisia opiskelijoita osallistetaan arvioinnin 
tiedonkeruuseen. Arvioinnissa halutaan huomioida myös suomalaistaustaisten opiskelijoiden rooli 
opiskelijayhteisön yhteenkuuluvuuden luomisessa ja osallisuuden syntymisessä. Lisäksi paikallisilta 
opiskelijajärjestöiltä on tarkoitus selvittää opiskelijajärjestöjen roolia ulkomaalaistaustaisten 
osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden edistämisessä esimerkiksi haastatteluilla arviointivierailujen 
yhteydessä. 
 
Korkeakouluilta on tarkoitus selvittää ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden ohjauksen ja tuen 
mekanismeja ja sitä, miten korkeakoulut tukevat opintoihin hakeutumista ja opintojen etenemistä. 
Arviointiryhmä on harkinnut kansallisen kyselyn tekemistä, mutta todennut sen olevan kuormittava 
tiedonkeruutapa jonka riskinä on, että vastausprosentti jää alhaiseksi. Tämän vuoksi aineistoa on 
tarkoitus kerätä pääasiassa arviointivierailuilla ja otantana. Arviointiryhmä esittää, että vierailut 
korkeakouluihin suunnitellaan perustuen koulutusalaprofiileihin, maantieteelliseen otantaan sekä 
ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden lukumääriin korkeakouluissa. Arviointiryhmä on alustavasti 
kartoittanut mahdollisuutta yhdistää korkeakoulujen henkilöstön kuuleminen Maahanmuuttajien 
neuvonnan tuki (MAAMOT) -hankkeen koulutuskiertueeseen keväällä 2019. Koulutuskiertueen 
kohderyhmänä on maahanmuuttajaopiskelijoiden neuvonnan parissa työskentelevät henkilöt 
korkeakouluissa. Vierailujen yhdistäminen kuormittaisi vähemmän korkeakouluja ja säästäisi näin 
myös korkeakoulujen voimavaroja. Lisäksi arviointiryhmä tavoitteena on tavata vierailujen aikana 

                                                           
6 https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ 
 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/


      

 

  17 
 

opettajia opetustilanteiden yhteydessä sekä hallinto- ja tukipalvelujen henkilöstöä ja tarpeen mukaan 
myös korkeakoulujen johtoa, joilta voidaan kuulla arvioinnin kysymyksiin liittyvistä strategisista 
linjauksista. 
 
Arviointivierailuilla kerätyn aineiston perusteella tehdään arviointiryhmän toimesta laadullisen 
aineiston analyysi loppukeväästä ja alkusyksystä 2019. Arviointiryhmä analysoi tuloksia ensin Karvin 
henkilökunnan fasilitoimassa työpajassa, jonka jälkeen arviointiryhmä kirjaa analyysin tulokset 
raporttiin. Analyysin fokuksessa on ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien 
korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja sisäänpääsyyn vaikuttavat tekijät sekä korkeakouluopintojen 
etenemistä edistävät ja estävät tekijät. Arviointiryhmä pyrkii arvioimaan olemassa olevien 
toimintatapojen ja käytäntöjen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tuomaan raportissa esille 
kehittämisalueita, vahvuuksia ja hyviä käytäntöjä. 
 

6 Arviointihankkeen organisointi ja aikataulu 

Karvin asiantuntijat 

Karvissa arvioinnista vastaavat arviointineuvos Marja-Liisa Saarilammi ja arviointiasiantuntija Hilla 

Vuori. Lisäksi arviointia tukevat korkeakouluharjoittelija Tuomas Sarparanta ja arviointiassistentti 

Hanna Väätäinen. 

Karvin asiantuntijat vastaavat hankkeen toteutuksesta tiiviissä yhteistyössä arviointiryhmän kanssa. 

Heidän tehtävänään on tuottaa aiempien selvitysten ja tilastojen analyysit, huolehtia 

hankesuunnitelman toteutumisesta, tukea arviointiryhmää arviointitehtävän toteutuksessa, vastata 

arviointihankkeen tiedottamisesta sekä muusta viestimisestä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 

sekä sidosryhmille, huolehtia aineistonkeruun organisoimisesta arviointiryhmän päättämällä tavalla 

sekä osallistua loppuraportin laatimiseen ja toimittamiseen yhdessä arviointiryhmän kanssa. 

Arviointiryhmä  

Arviointiryhmä koostuu viidestä asiantuntijasta. Arviointiryhmän kokoonpanossa painottuu 

arviointialueen ja -kohteiden monipuolinen asiantuntemus, arviointiosaaminen sekä 

ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden omat kokemukset opiskelusta (sekä ammattikorkeakoulussa 

että yliopistossa) Suomessa. Lisäksi arvioitsijoiden pätevyysvaatimuksina pidetään riippumattomuutta 

ja objektiivisuutta arvioida, sekä halua ja kykyä sitoutua arviointityöhön.  

Arviointiryhmä suunnittelee arviointiasetelman, vastaa arvioinnin käytännön toteutuksesta sekä 

arviointitiedon tulkinnasta ja loppuraportin laatimisesta. Kaikki arviointiryhmän jäsenet osallistuvat 

edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseen.  

Korkeakoulujen arviointijaosto nimitti hankkeelle arviointiryhmän 20.9.2018 kokouksessaan: 

• Opetusneuvos Maija Airas, Opetushallitus (puheenjohtaja) 

• Opiskelija David Delahunty, Oulun yliopisto 

• Kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitinen, Helsingin yliopisto 

• Opiskelija Getuar Shemsedini, Tampereen ammattikorkeakoulu 

• Projektijohtaja Heidi Stenberg, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
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Arviointiryhmä on sitoutunut arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen koko hankeen kestoksi, 

syksystä 2018 vuoden 2019 loppuun. 

 

Taulukko 3. Arvioinnin aikataulu  

 

03–06/2018 
 

- Maahanmuuttajien tarinoiden keruu ja analysointi (esiaineisto) 
- Kirjoituskutsu liikkeelle 10.4.2018, deadline 13.5.2018 
- Arviointifoorumissa sidosryhmien alustava kuuleminen ja osallistaminen 
- Arviointiryhmän kokoonpanon suunnittelu, rekrytointikirjeen laatiminen 
- Taustakirjallisuuteen tutustuminen 

08–10/2018 
 

- Arviointiryhmän rekrytointi  
- Arviointiryhmän nimitys korkeakoulujen arviointijaostossa 20.9.2018 
- Arviointiryhmän ensimmäinen kokous 4.10.2018 
- Keskustelutilaisuus opetus- ja kulttuuriministeriössä 10.10.2018 
- Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoiman hankkeen ”Maahanmuuttajien ääni” 
vertaistapaaminen 18.10.2018 
- Arviointiryhmän toinen kokous 26.10.2018 
- Tilastolähteiden kartoittaminen ja tilastojen luoma taustakuva 
- Taustakirjallisuuden koonti 
- Sidosryhmien kuuleminen: SYL & SAMOK 30.10.2018 
- Hankkeen esittely Karvin verkkosivuilla ja infokirjeessä korkeakouluille 
- Hankesuunnitelman ja aikataulun valmistelu 

 

11–12/2018 - Korkeakoulujen yhdyshenkilöiden nimitys 16.11.2018 mennessä 
- Sidosryhmien kuuleminen: UNIFI & Arene 19.11.2018 
- MAAMOT-hankkeen vertaistapaaminen 22.11.2018 
- Korkeakoulujen arviointijaosto käsittelee hankesuunnitelman 30.11.2018 
- Infokirje tai webinaari korkeakoulujen yhdyshenkilöille 
- Tiedonkeruun valmistelu 
- Tietopyyntö Tilastokeskukselle 
- Raportin taustaluvun kirjoittaminen, arvioinnista viestiminen (esim. blogikirjoitus) 

01–06/2019 - Arviointiryhmän kokoukset (tammi-, helmi- ja huhtikuu) 
- Tilastoaineiston analysointi ja arviointivierailujen suunnittelu analyysin pohjalta 
- Tiedonkeruu arviointivierailuilla (huhti- ja toukokuu) ja tiedon analysointi 
- Tulosten tihkuttaminen: Korkeakoulujen kv-kevätpäivät, AMK-päivät, muita kansallisia 
seminaareja -> hankkeen tiimoilta työpaja/esitys/tms. 

08–12/2019 - Arviointiryhmän kokoukset (syys- ja marraskuu) 
- Arviointiraportin kirjoittaminen 
- Tulosten julkistaminen (julkaisuseminaari, lehdistötilaisuus) 
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7 Viestintä ja tiedottaminen arviointihankkeen eri vaiheissa  

 

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa arviointitietoa, jota voidaan hyödyntää korkeakouluissa sekä 
korkeakoulupoliittisessa päätöksenteossa. Viestintäkanavia hyödynnetään monipuolisesti arvioinnin 
kaikissa vaiheissa, jotka on kuvattu tarkemmin alla taulukossa 4. Valmisteluvaiheen viestinnässä 
painotus oli sosiaalisessa mediassa. Suunnitteluvaiheessa kuullaan ja tiedotetaan sidosryhmiä laajasti. 
Toteutusvaiheessa halutaan aktiivisesti ja läpinäkyvästi viestiä arvioinnin etenemisestä. Arvioinnin 
tuloksia on tarkoitus jakaa jo arvioinnin aikana. Päätösvaiheessa hyödynnetään monipuolisesti Karvin 
omia viestintäkanavia, sekä viestitään tuloksista myös muiden järjestäjien tapahtumissa. Arvioinnissa 
kokeillaan uusia raportointikeinoja, kuten videoita, verkossa julkaistavia visuaalisia diaesityksiä, 
blogisarjaa ja tilastoraportteja. Lisäksi raportista tuotetaan myös painettu tiivistelmäraportti. 
Odotettavissa on, että arvioinnin aihe herättää laajaa mielenkiintoa ja vilkasta keskustelua. Arvioinnin 
resurssien suunnittelussa otetaan tämä huomioon ja viestintään pyritään panostamaan erityisesti. 

 
 
Taulukko 4. Viestintä ja tiedottaminen arviointihankkeen eri vaiheissa 

 

Arvioinnin 
vaihe 

Kohderyhmä Viestinnän 
tavoitteet  

Kanavat/formaatit Vastuuhenkilö(t) 

1. 
VALMISTELU 

(kevät 2018) 

Korkeakoulujen 
henkilökunta ja 
maahanmuuttaja-
taustaiset 
opiskelijat 

Tiedotetaan 
sidosryhmiä 
arvioinnin 
käynnistymisestä 
syksyllä 2018. 

Kerätään 
esiaineistona 
maahanmuuttaja-
taustaisten 
opiskelijoiden 
tarinoita. 

Sosiaalinen media 
(Facebook, Instagram)  

Karvin verkkosivut 

Projektipäälliköt 

 

 

2. 
SUUNNITTELU 

(syksy 2018) 

Korkeakoulujen 
henkilökunta, 
erityisesti 
yhdyshenkilöt. 

Hankkeen 
kannalta 
relevantit 
sidosryhmät. 

Kaikista 
korkeakouluista 
nimetään 
yhdyshenkilöt, joille 
tiedotetaan 
tarkemmin 
arvioinnin 
aikataulusta ja 
tiedonkeruusta. 

Kuullaan 
sidosryhmiä 
arvioinnin 
tavoitteiden, 
kohderyhmän ja 
kysymysten 
asettamisessa (ks. 
luku 3.3).  

Karvin verkkosivuille 
viedään hankkeen 
esittely suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.  
Karvin infokirjeessä 
(10/2018) tiedotetaan 
korkeakouluja 
arvioinnista. 
 
Järjestetään 
sidosryhmätapaamisia 
(mm. OKM, SYL, 
SAMOK, Arene, UNIFI, 
Laurea/Omnia, 
MAAMOT/HY+). 
 
Arvioinnin 
yhdyshenkilöille 
järjestetään 
mahdollinen tiedotus- 

Projektipäälliköt 
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ja kuulemistilaisuus 
webinaari -muodossa. 

3. TOTEUTUS 

(kevät 2019) 

Korkeakoulujen 
henkilökunta 
(johto, 
opetushenkilöstö 
ja hallinto).   

Maahanmuuttaja-
taustaiset 
opiskelijat. 

Hankkeen 
kannalta 
relevantit 
sidosryhmät. 

Tiedotetaan 
korkeakouluja ja 
erityisesti 
kohderyhmään 
kuuluvia 
opiskelijoita 
tarkemmin 
tiedonkeruusta. 

Tavoitetaan 
arvioinnissa 
määritelty 
kohderyhmä ja 
heitä kuullaan 
arvioinnin aikana. 

Arvioinnille 
saadaan näkyvyyttä 
viestimällä 
alustavia tuloksia jo 
arvioinnin 
toteutusvaiheessa. 
Tiedon 
hyödyntäjiltä 
saadaan palautetta 
alustavista 
tuloksista. 

Karvin verkkosivuja 
täydennetään 
ajankohtaisella tiedolla 
arvioinnin edetessä. 
 
Opiskelijoiden 
tavoittamiseksi 
hyödynnetään 
sosiaalista mediaa 
(Twitter, Facebook, 
Instagram).  
 
Arviointivierailuista 
voidaan tiedottaa 
myös Karvin YouTube-
kanavalla julkaistavilla 
mobiilivideoilla. 
 
Blogisarjassa voidaan 
jakaa tietoa arvioinnin 
etenemisestä ja 
tuloksista pilkottuna 
pienempiin osiin; 
kirjoittajina 
arviointiryhmän 
jäsenten lisäksi myös 
mahdollisesti myös 
tiedon hyödyntäjiä. 
 
Tilastoaineistoon 
pohjaavia tuloksia 
julkaistaan Karvin 
tilastoraporttipohjaa 
hyödyntäen. 
Infograafeja ja kuvioita 
julkaistaan 
sosiaalisessa mediassa. 

Projektipäälliköt, 
arviointiryhmä 

4. PÄÄTÖS 

(syksy 2019) 

Korkeakoulut ja 
maahanmuuttaja-
taustaiset 
opiskelijat. 

Hankkeen 
kannalta 
relevantit 
sidosryhmät. 

Arvioinnin tulosten 
levittäminen 
laajasti 
korkeakouluille, 
sidosryhmille ja 
päätöksentekijöille. 

Julkistamisseminaari 
 
Raportti, 
tiivistelmäraportti, ppt-
esitykset, videot, 
Karvin blogi. 
 
Muut tilaisuudet, joissa 
tiedon hyödyntäjiä 
paikalla (esim. KV-
kevätpäivät, EAIE 
foorumi). 

Projektipäälliköt, 
arviointiryhmä 
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8 Arviointihankkeen riskienhallinta ja laadunvarmistus    

Arviointihankkeen riskienhallinta toteutetaan siten, että todennäköiset riskit ennakoidaan ja samalla 
Karvin hankeorganisaatio pyrkii hallitsemaan riskejä ennakoivalla valmistelulla. Tämän jälkeen ennalta 
analysoituja kriittisiä tekijöitä seurataan hankeorganisaatiossa koko arvioinnin ajan ja tarvittavat 
toimenpiteet tehdään välittömästi, jos niitä tarvitaan. 
 
Arviointihankkeessa toteutetaan erilaisia tiedonkeruita. Tämä on kriittisin kohta, jotta arviointi 
onnistuu. Yksi arviointiryhmän tunnistama keskeinen riski on, että kerätyn tiedon pohjalta ei päästä 
käsiksi kaikkiin ilmiön ulottuvuuksiin. Pelkästään korkeakouluista kerätyn tiedon perusteella ei 
esimerkiksi vielä saada kuvaa korkeakoulutuksen ulkopuolelle jäämisen syistä. Riskiin on varauduttu 
hajauttamalla arviointiaineiston keruu useaan eri lähteeseen (ks. luku 5). Tilastokeskuksen aineisto 
toimitetaan Karville erillisen tietopalvelusopimuksen perusteella, jonka jälkeen aineistot analysoidaan 
Karvissa. Mikäli toimituksessa tulee viivästyksiä, tämä vaikuttaa myös arviointivierailujen 
aikatauluihin. Ennen arviointivierailuiden toteutusta tarvitaan tilastotietojen kokonaisanalyysi, koska 
tilastotieto voi tuottaa uusia kysymyksiä, joihin halutaan saada vastauksia arviointivierailulla. 
Arvioinnin yksi mahdollinen riski on siis tiedonkeruiden aikataulu. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan 
ennakoivalla valmistelutyöllä. Toinen aineistojen keruuseen liittyvä riski on opiskelijoiden 
tavoittaminen ja heidän osallistuminen työpajoihin/haastatteluihin. Tätä riskiä pyritään ennakoimaan 
siten, että Karvi on aktiivisesti yhteydessä yhdyshenkilöiden kautta korkeakouluihin pyrkien 
löytämään keskeiset kontaktiväylät opiskelijoihin sekä tiedonkeruu pyritään järjestämään osana 
opetustilannetta. 
 
Aineistojen analyysi ja raportointivaihe on arviointiryhmän ja Karvin hankeorganisaation yhteistyössä 
tapahtuvaa analyysia ja kirjoittamista. Kaikki analyysiin osallistuvat henkilöt ovat alan asiantuntijoita 
ja tuovat hankkeeseen oman asiantuntemuksensa. Tässä mielessä asiaan ei liity potentiaalista riskiä. 
Mahdollinen tunnistettu riski on henkilöiden sairastuminen tai jokin muu inhimillinen ennakoimaton 
tapahtuma. Karvin hankeorganisaation laadunvarmistus toimii siten, että arviointihankkeessa on kaksi 
osa-aikaista projektipäällikköä. Näin pyritään varmistamaan hankkeen katkeamaton toteutuminen, 
mikäli toinen projektipäälliköistä on esimerkiksi estynyt osallistumaan arviointivierailuille.  
 
Arvioinnin viestinnän suhteen on tunnistettu, että hankkeen aihepiiri voi herättää tavallista enemmän 
yhteiskunnallista keskustelua. Arviointiryhmä ja Karvin henkilökunta ovat varautuneet kiinnittämään 
viestintään erityistä huomiota ja olemaan valppaana esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käydyn 
keskustelun seuraamisessa. 
 
Taloudelliset riskit ovat hyvin hallittavissa, koska hankkeessa tiedetään ennakkoon tietopyyntöjen ja 
arviointivierailuiden kulut sekä arviointiryhmän palkkiot. 

 

9 Henkilötietojen käsittely arviointihankkeessa  

Arviointiin liittyvän viestinnän ja tiedonkeruiden organisointi edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 

Henkilötiedot, joita käsitellään ovat pääsääntöisesti henkilöiden nimiä ja sähköposteja, joten 

merkittäviä henkilöihin kohdistuvia tietosuojariskejä ei ole.  

Käsiteltävät tiedot tässä hankkeessa ovat: 

• Korkeakoulujen yhdyshenkilöiden yhteystiedot 
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• Arvioinnin toteutukseen liittyvien työpajojen ja mahdollisten seminaarien osallistujien 

ilmoittautumistiedot  

• Arviointivierailuilla toteutettavat aineistokeruut 

• Arviointiryhmien jäsenten palkkionmaksua varten tarvittavat tiedot.  

Kaikki henkilötiedot, jotka syntyvät arvioinnin aikana perustuvat henkilöiden suostumukseen. Tiedot 

tallennetaan Valtorin tarjoamalle Karvin verkkolevylle hankkeen toteutuksen ajaksi ja arkistoidaan 

Opetushallituksen sähköiseen asianhallintajärjestelmään (ASHA). Karvin verkkolevylle pääsy on rajattu 

vain hankkeessa tietoa tarvitseville. Verkkolevyltä tehdään säännöllisesti automaattiset 

varmuuskopiot. Arkistoinnissa ASHA-järjestelmään noudatetaan Opetushallituksen arkistointiin 

liittyviä tietosuojakäytäntöjä. 

Arviointiryhmän jäsenten osalta henkilötietojen käsittely perustuu heidän kanssaan tehtävään 

sopimukseen. Henkilötietojen käsittely ei aiheuta merkittäviä riskejä henkilöille, joiden tietoja 

käsitellään. Riskiä pienennetään edelleen käyttämällä tarvittaessa esimerkiksi suojattua sähköpostia 

henkilötietojen välittämiseen ja minimoimalla kerättävien henkilötietojen määrä. 

Tilastokeskuksesta tilattu aineisto toimitetaan aggregoituna, jolloin aineistoon ei sisälly henkilötietoja.   
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