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Itä-Suomen yliopistossa tehtyä työtä maahanmuu6ajien kohtaamiseksi	
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Yliopisto sillanrakentajana	
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Taustaa: syksy 2015	

• Turvapaikanhakijatilanteen kärjistyminen	
• à Yliopistojen ja oppilaitosten havahtuminen yhteiskunnalliseen 

rooliinsa – jonka harjoi6aminen on Suomessa jäänyt jossain määrin 
muiden tehtävien jalkoihin	

–  Sosiologi Boaventura de Sousa Santos: yliopistojen tulee osallistua aktiivisesti 
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen, demokratian syventämiseen, 
kamppailuun syrjäytymistä ja ympäristön tilan heikkenemistä vastaan sekä 
kul6uurisen moninaisuuden puolustamiseen	

–  Yliopisto kansallisten haasteiden ratkojana 	

• à Eri tyyppisen toiminnan käynnistyminen eri puolilla Suomea	
–  UEF-strategia: Kul6uurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat -painoalue	
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Itä-Suomen yliopisto & turvapaikanhakijat	

• Savonlinnan ope6ajankoulutuslaitoksen koulutusyhteistyö 
vastaano6okeskusten kanssa	

–  Opetusharjoi6elut – mukana yli 200 opiskelijaa ja 20 opintojaksoa 	

• Opinsauna-hanke 	
–  Uudenlaisten oppimismahdollisuuksien kehi6äminen turvapaikanhakijoille 

kasvatustieteiden ja psykologian osaston, Joensuun seudun kansalaisopiston ja 
muiden sivistystoimijoiden yhteistyönä	

–  Opiskelijoille mielekkäitä ja todellisia oppimis- ja kehi6ämistehtäviä samalla kun 
turvapaikanhakijoiden tilanne6a ja kotoutumista tuetaan	

• Älylai6eille sovelluksia opiskelijatyönä: Osaamiskartoitus ja Suomi-
tietous	

–  Joensuun kampuksen tietojenkäsi6elytieteen laitos	
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Lähde: Kylänpää, Päivi (2016). Itä-Suomen yliopiston 
toiminta turvapaikanhakijoiden parissa -rapor6i	
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Itä-Suomen yliopisto & turvapaikanhakijat	

• Kuopion korkeakoulut yhteiskunnassa -ryhmä Kuopion kampuksella 
lukuvuonna 2015–16	

–  Mm. lukuvuoden ajan säännöllisesti toiminut, täysin opiskelijavetoinen kieliryhmä; 
talvirieha  	

• Vapaaehtoistyön organisointi; vaate- ym. keräykset  	
• Academic Café -tilaisuuksia Kuopiossa ja Joensuussa: yliopisto tutuksi	
• Kohtaamisia yliopistolla -keskustelutilaisuus Kuopion kampuksella 

30.5.2016	
• Tutkimusyhteistyön suunni6elu: Vii6akivi Oy & UEF	
• Opetus ja opinnäytetyöt 	
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Lähde: Kylänpää, Päivi (2016). Itä-Suomen yliopiston 
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Itä-Suomen yliopisto & turvapaikanhakijat – 
tilanne syksyllä 2016	
• Nopeasti muu6unut toimintaympäristö à moni lukuvuonna 2015–16 

kehite6y ja testa6u toimintamalli hiipunut  	
–  Keskeinen syy: monet syksyllä 2015 perustetuista Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan 

vastaano6okeskuksista on lakkaute6u tai lakkau6amassa	

• Teemaan pureutuva tutkimus, esim.  	
–  Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (2016-2019) -konsortio / WP5 

Immigrants and Refugees	
–  Kotoutuminen taidolla ja taiteella -hanke (2016–17): tavoi6eena suunnitella, 

kehi6ää ja tarjota uudenlaisia ja monimuotoisia kielen oppimista ja osallisuu6a 
tukevia opiskelumahdollisuuksia turvapaikanhakijoille ja maahanmuu6ajille	

–  UEF:n, HY:n ja Humakin yhteishanke (suunni6eluvaiheessa): etnografis- 
toimintatutkimuksellinen Arki vastaano6okeskuksissa -tutkimus- ja 
kehi6ämishanke 	

• s	
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Itä-Suomen yliopistossa lukuvuonna 2015–16 
toteutetun toiminnan herä/ämiä pohdintoja	
• Mikä on meidän erityisyytemme yliopisto-/amma6ikorkeakoulu-

opiskelijoina ja henkilökuntana tämäntyyppisessä toiminnassa? 	
• Miten yliopiston tietoa ja osaamista jalkautetaan paremmin ulospäin?	
• Minkä väylien kau6a opiskelija tai henkilökunnan jäsen voi toimia, jos 

on kiinnostusta tehdä jotain?	
• Mihin toiminnalla pyritään?	
• Millä/kenen resursseilla toimitaan?	
• Miten toimintaan saa jatkuvuu6a? 	
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Lähde: Kylänpää, Päivi (2016). Itä-Suomen yliopiston 
toiminta turvapaikanhakijoiden parissa -rapor6i	
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Pistei/äisestä toiminnasta kohti pysyviä 
toimintamalleja? 	
• Esim. Brasilia & ”university extension”, esim. 

solidaarisuustaloushautomot à sopisiko samankaltainen 
toimintamalli myös Suomen oppilaitoksiin? 	

• Toimintaperiaa6eet: 	
1.  Dialoginen vuorovaikutus ja tietojen kohtaaminen  à ei akateemisen tiedon ulo6amista 

yhteiskuntaan, vaan uuden tiedon yhteistoiminnallista tuo6amista	
2.  Poikkitieteellisyys ja moniammatillisuus	
3.  Opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskuntasuhteiden (extension/outreach) kolmikanta 	
4.  Osa opintoja à ee6inen ja solidaarisuuskasvatus, linkit tutkintorakenteisiin, prosessien 

pedagogisuus	
5.  Yhteiskunnallinen vaiku6avuus ja muutossuuntautuneisuus à oppilaitos osallistuu 

oikeudenmukaisemman, ee6isemmän ja demokraa6isemman yhteiskunnan rakentamiseen	
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Kiitos!	

uef.fi	


