
Omaohjaajat koulutuksen aikana
KOKOMA – Yrittäjyysvalmiuksia korkeasti 

koulutetuille maahanmuuttajille

4.11.2019

Aloituspäivä:  Metropolia AMK, Myllypuro



Keneltä kysyn? 

• Yrittäjyyskysymykset: Petteri, Jari ja Annika  
• Tekniset ongelmat: Anita ja  Marja A. 
• Kieliongelmat: Sirpa, Raisa, Anita ja  Marja A.
• Isot ongelmat, aloittaminen, lopettaminen: Anita
• Tutkimus:  Suvi-Jonna, Tuija, Marja KP ja Tuuli

9.4.2018Etunimi Sukunimi2



Omaohjaajat kaupungeittain

Annika / Turku: 
• Veera, Natalia S., Pricilla

Sirpa / Turku:
• Elena K., Alex John

Jari / Vantaa-Helsinki-Espoo: 
• Monika, Iuulia R., Mariam Amar, Pinar, Gina, Mukesh, Tomomi

Jari / Petteri / Vantaa-Helsinki-Espoo: 
Karan Moussa, Anjoe Joe, Usman, Jorge
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Omaohjaajat kaupungeittain

Anita / Lahti: 
• Daria, Thao, Valentina V., Afamia, Lisa, Fred Obi, Gideon, 

Margarita, Kimberley, Maruam Beena, Natallia P.

Marja / Lahti / online:
• Zaradshat, Temesghen, Margarita

Raisa / muu Suomi - online:
• Fabio, Mirahmad, Vito, Sewedo, Lucille, Elena Z, Hoda
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R1. LIIKETALOUDEN ALA 1

Thao, Lucille, Sewedo, Iuulia, Gideon,Tomomi

Ryhmät
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R2. LIIKETALOUDEN ALA 2 
Alex John, Jorge, Elena K., Temesghen



R3. TERVEYDENHUOLLON ALA
Fred Obi, Anjoe, Elena Z.

Ryhmät
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R4. IT-ALA
Pinar, Fabio, Usman, Mariam Amar



R5. LAKIALA
Daria, Natallia P.

Ryhmät
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R6. LUONNONVARA-ALA & 
YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA

Afamia, Mirahmad, Priscilla, Karam Moussa



R7. PALVELUT
Elena V., Margarita, Maryam Beena, 

Zaradzhat, Margarita

Ryhmät
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R8. KIELET & KULTTUURI
Lisa, Monika, Natalia S., Kimberley, Vito, 

Hoda



Ryhmät
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R9. RAVINTOLA & ELINTARVIKEALA
Gina, Valentina V., Mukesh, Pricilla, Veera 

Tässä alustava ryhmäjako. Ryhmiä muokataan 
tavoitteiden ja taitojen mukaan. Ryhmää voi 
vaihtaa. Miten ryhmä jakaa yhteystietonsa 
toisilleen tänään? Perustetanko whatsapp –
ryhmä? Missä ryhmä kokoontuu? Milloin?



Ohjaaja auttaa ja tsemppaa 

• Aloituskeskustelu henkilökohtaisesti (toiveita, 
tavoitteita, ohjaus asiantuntijalle)

• Ohjausta tehtävien tekemiseen, kun tarvitset apua
• Seuraa opintojen edistymistä
• Loppukeskustelu

• Yhteistyö omaohjaajan kanssa tulee  
verkkotapaamisten lisäksi 
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Omaohjaaja on tavattavissa

• sähköpostitse
• Puhelimella / Whatsappilla (sovitaan erikseen)
• Zoomissa / Skypessä
• sovituissa tapaamisissa
• >  ohjaaja sopii oman pienryhmän kanssa sopivat tavat 

ohjata tai tavata!  
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Kaikki ohjaavat ja neuvovat 

Moodlessa 
– Chat
– Osaamiset / tavoitteet
– tehtävien kommentointi 
– tehtävien tarkistaminen
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Seuraava verkkotapaaminen on…

ke 6.11.2019 klo 16–18

Zoom
https://metropolia.zoom.us/j/639401276

Nähdään silloin!

Paikalla silloin Skypessä Raisa ja muita opettajia
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Miksi tulit Kokomaan?
Haluaisin kehittää minun suomen kielen taito oppimalla yrityssanastoa ja esittelemään 
yritysideasi suomen kielellä. Lisäksi toivon saada työkaluja, tietoa ja verkostoja yrityksen 
perustamista varten.

Haluan perustaa oma yritykseen IT alalla.

Haluan oman kotihoidon  yrityksen.

Koska olen kiinnostunut jatkamaan yrittäjyyttä.

Minä haluaisin tietää, miten tehdä liiketoimintaa Suomessa, ja mitkä oikeudet ja 
velvollisuudet siihen ovat? Kuinka voin olla menestyvä yrittäjä Suomessa?

Minulla on jo oma yritys Puolassa, mutta muutan ensi viikolla Suomeen ja muutaman 
kuukauden päästä haluaisin siirtää firman Suomeen. 

Haluan perustaa omaan firmaan.

Minä tykkään leipoa ja minä haluaisin myydä omia kakkuja. 



Miksi tulit Kokomaan?

Minä olen nyt töissä päiväkodissa osa-aikaisena ja minä haluaisin ymmärtää, miten 
Suomen systeemi toimii, jos haluan olla yrittäjä.

Valmistun puutarhakoulusta vuonna 2020. Opiskelijana olen hyvin kiinnostunut oman 
firman avaamista.

Minulle tulee aika perus vastaus muta tämä on totta että haluaisin saada lisätietoja 
liiketoimista Suomessa. Ei koskaan tehnyt tätä ennen siksi ajatellen että olisi hyvä saada 
perustiedot ja kaikki mahdollista tiedot ennen liiketoiminnan aloittamista.

Koska olen sähköinsinööri ja etsin myöhemmin työtä, mutta etsin koulutusta, joka kehittää 
verkostoitani ja kielitaitoani kenttätyön läpi.

Haluan aloittaa oma firma ja tarvita lisätietoja oman firman perustamisesta Suomesta.

Haluan perustaa oman yrityksen, koska nyt opiskelen liiketoiminta-alalla.

Haluan oppia lisää liiketoiminnasta Suomessa.

Haluaisin oppia perustamaan oman yrityksen.

Haen, kun tarkoitus osaa enemmän yrityksen järjestelmistä.



Miksi tulit Kokomaan?
Haluan perustaa oma yrityksen.

Tulevaisuudessa näen itseäni yrittäjänä. Koen tämän kurssi hyödyllisen, koska samasta 
paikasta pääsen hakemaan kaikki tarvittava tietoa ja ehkä käyttää sen myös omassa 
opinnäytetöissä.

1.Hankkia tietämystä ja taitoja liiketoiminnassa 2. Laajentaa kielitaitoa 3.Tutkia Suomen 
liiketoimintaa

Koska haluan kehittää taitojani johtamisessa, taloustieteessä ja tuotemarkkinoinnissa.

Ensiksi, haluaisin tietää lisää yrityksen luomisesta sekä toimimisesta. Toiseksi Haluaisin 
osallistua keskusteluun suomeksi, koska minun pitäisi harjoitella kielitaitoa, laajentaa 
sanastoa.

This training is very important for me, because i want to be an entrepreneur in near future
and another importance is that I will write my master's thesis on my own business start up. I 
really need this kind of training and courses.

Minä opiskelin kotimaassa liiketalousalaa ja minua 
kiinnostaa perustaa oma firma.

Voisin oppia lisää yrittäjyydestä.


