
Alatyöryhmä 4
Tarpeelliset palvelut
Vesa-Matti Sarenius OY, Mikko Siitonen Turku AMK, Jani Suokanerva Lapin yo, Kirsi Konttien Itä-Suomen yo, Larissa 
Vanamo HY / Aino Turunen HY, Mirja Onduso TAMK, Terhi Reima Metropolia, Tero Hakkarainen Haaga-Helia, Kai 
Liitola Haaga-Helia, Samuli Repo OPH, Alex Palm SAMOK, Marjut Anderson CSC

Kartoittaa ne palvelut, jotka opiskelijalle täytyy tarjota, että hän pystyy aloittamaan 
opintonsa. Työn piirissä on sekä korkeakoulun omat palvelut että muut palvelut ja työssä 
huomioidaan sekä Suomessa olevat opiskelijat että opintoja etänä suorittavat. Ryhmässä 
selvitetään tarpeet palveluille, tunnistetaan mahdollisuuksia yhteisille palveluille ja 
laajemmin keskustella tulevaisuuden tarpeista palveluihin liittyen.



Nykytilan kuvaus

• Korkeakoulut kehittävät kv-opiskelijoille ja hakijoille palveluitaan pitkälti 
toisistaan erillisinä. Yhteistyötä tehdään jonkin verran, mutta 
valtakunnallisten linjojen vetäminen tai korkeakoulusektorirajojen 
ylittäminen on haasteellista. Korkeakouluilla on myös kv-opiskelijoiden 
palveluihin varattuna hyvin erilaisia henkilöstöresursseja. 

• Korkeakoulujen näkökulmasta sekä OPH:n Opintopolku, Migrin
EnterFinland ja toisaalta korkeakoulujen omat järjestelmät näyttäytyvät 
hyvin erillisiltä. Tiedot eivät kulje kovinkaan paljoa järjestelmistä toiseen ja 
koko hausta maahantuloon -prosessi näyttäytyy sirpaleiselta. Korkeakoulut 
keskittyvät kilpailemaan keskenään ja myös palvelut nähdään kilpailuetuna 
nimenomaan omalle korkeakoululle. 

• Kokonaisuudessaan nykytilannetta värittävät yhteisen tekemisen puute, 
erityisesti viranomaistahojen ja korkeakoulujen kesken, sisäinen 
kilpailuasetelma ja hakijalle epäselvänä näyttäytyvät palvelut. 



Pilottiehdotus: Palveluprossien kehittäminen

• Pilotin tavoitteena on kuvata kv-
opiskelijan minimipalvelutaso ja antaa 
toimenpide-ehdotukset palveluntuottajille 
minimitason saavuttamiseksi (tavoite 1).

• Pilotti sisältää tiedonkeruuvaiheen sekä 
sisällöntuotantovaiheen.

• Pilotissa tuotetaan myös materiaalia 
opiskelijoille suunnattujen palveluiden 
viestintään potentiaalisille hakijoille 
(tavoite 2). 

• Lisäksi pilotissa kehitetään korkeakouluille 
hyödynnettäväksi Suomen kielen ja 
kulttuurin kurssi, joka voidaan aloittaa 
ennen Suomeen tuloa (tavoite 3).

Osallistujat

• Korkeakoulut (mahdollisesti ainakin 
Oulun yliopisto ja Turun 
ammattikorkeakoulu) ja muut 
palveluntuottajat (esim. Opetushallitus)

Resurssi- ja kustannustarvearvio

• Henkilöresurssit (mm. kehitystyö ja 
esitteen taitto) 5000 €

• Painokustannukset 1000 €



Toimenpide-ehdotukset

• Päällekkäisten toimenpiteiden 
kartoittaminen ja poistaminen kv-
opiskelijan palveluprosesseista.

• Vahvan etätunnistautumisen 
ratkaiseminen kv-opiskelijoiden 
kohdalla.

• Kv-opiskelijoiden sosiaalisen 
integraation parantaminen 
korkeakoulujen yhteistyönä (esim. 
ESR-hanke).

Muut huomiot

• Jäykät prosessit kv-opiskelijoiden 
maahantulon esteenä haittaavat 
suomalaisten korkeakoulujen 
menestymistä kilpailuilla, globaaleilla 
koulutusmarkkinoilla

• Maahantuloprosessin 
sujuvoittaminen auttaa lisäämään 
koulutetun työvoiman saantia 
Suomeen koulutuksen kautta.


