
Suomen kieltä ja 
yrittäjyyttä 
ilmaiseksi verkossa
MOOC 10 op

• KOKOMA-MOOC on tuotettu Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittamassa 
hankkeessa KOKOMA – Korkeakoulutetut 
maahanmuuttajat työmarkkinoille 
yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla (2018–
2020).

• Kurssin laajuus on yhteensä 10 
opintopistettä. Voit aloittaa opiskelun koska 
tahansa ja suorittaa kurssin kokonaan tai 
osittain.

• Opiskele helpotetulla suomen kielellä
yrittäjyyttä.

• Koulutus on pilotoitu kaksi kertaa ja 
kolmas versio, MOOC, on parannettu 
osallistujien palautteen pohjalta.



Missä?

• MOOC löytyy Digikampukselta 
osoitteessa https://digicampus.fi/

• Se on ilmainen ja kaikilla on sinne vapaa pääsy.

https://digicampus.fi/


Kenelle?

• Ensisijaisesti KOKOMA-MOOC on tarkoitettu 
korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat sisällyttää 
yrittäjyysopintoja tutkintoonsa.

• Se sopii myös muille yrittäjäksi aikoviksi: ammatillisissa 
opinnoissa opiskeleville tai henkilöille, jotka asuvat 
Suomessa ja haluavat perustaa yrityksen Suomessa.

• Koulutus on yleissivistävä ja hyödyllinen kaikille Suomessa 
asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

• Opettajat ja ohjaushenkilöstö voivat myös hyödyntää 
koulutusta opetuksessaan.



Mitä ja miksi? (sisällöt 
ja tavoitteet)

Kurssin tavoitteena on, että

• osaat kertoa omasta osaamisestasi työnantajille ja 
yhteistyökumppaneille,

• opit yrittämiseen liittyvää suomen kieltä,

• osaat tehdä liiketoimintasuunnitelman suomeksi,

• osaat pitchata oman yritysideasi rahoittajalle,

• tiedät käytännön asioita yrittäjyydestä,

• tunnet suomalaista yrityskulttuuria ja

• osaat verkostoitua ja tiedät, mistä haet apua



Miten 
osallistutaan?

• Koulutukseen voi osallistua vain liittymällä siihen digikampukselta, 
mutta jos haluat saada opintopisteitä, kysy omasta 
korkeakoulustasi, voiko MOOCin sisällyttää sinun opintoihin.

• Jos haluat käyttää koulutusta starttirahan saamiseen, tarkista 
uusyrityskeskuksesta, riittääkö kurssin todistus (sisällöt riittävät) vai 
tarvitsetko suorituksesta opettajan valvoman näytön.



Missä voi käyttää?

OPISKELIJA:

• Ammattikorkeakoulussa (10 op)

• ELY-keskuksessa esimerkiksi 
starttirahaa hakiessa

• Yleistietona

YRITTÄJÄ:

• Suomen kielen taitoja voit käyttää 
esimerkiksi, kun haet rahoitusta

• Verkostot tukevat sinua

• Vahvistat osaamistasi 
suomalaisessa 
toimintaympäristössä

OPETTAJA:

• Opetuksen tai ohjauksen tukena



Todistus tai 
osaamismerkki
Jos suoritat koko kurssin hyväksytysti, saat 
kurssin lopussa opiskelustasi 
osallistumistodistuksen tai osaamismerkin. 
Kurssia tai tehtäviä ei arvioida numeerisesti. 
Osallistumistodistuksen perusteella voit hakea 
hyväksilukua opintosuorituksellesi esim. 
omassa kotikorkeakoulussasi.



Lisätietoja

LAB Ammattikorkeakoulu
Anita Hartikainen, anita.hartikainen@lab.fi +358 44 7085175

Marja Ahola, marja.ahola@lab.fi +358 44 7085052

Kati Peltonen kati.peltonen@lab.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Ari Moilanen ari.moilanen@metropolia.fi

Päivi Laine, paivi.laine@metropolia.fi

Turun Ammattikorkeakoulu

Sirpa Rajala sirpa.rajala@turkuamk.fi +358 40 3550373

Annika Karppelin annika.karppelin@turkuamk.fi +358 44 
9074584

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)

Jari Handelberg jari.handelberg@xamk.fi

Tommi Kuukkanen tommi.kuukkanen@xamk.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Tuija Oikarinen tuija.oikarinen@lut.fi

Tuuli Ikäheimonen tuuli.ikaheimonen@lut.fi

Suvi-Jonna Martikainen suvi-jonna.martikainen@lut.fi
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