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KOKOMA - Korkeakoulutetut maahanmuuttajat 
työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työllistyvät eri selvitysten 
mukaan heikosti suomalaisille työmarkkinoille. 

Ø Hankkeessa toteutettiin verkko-opintokokonaisuus 
yrittäjyysvalmiuksien vahvistamiseksi. 

• Koulutus on pilotoitu kahdesti Lahden ja Turun alueella sekä 
pääkaupunkiseudulla. Opintokokonaisuuden vaikutuksia 
arvioidaan hankkeen aikana. 

• Ensimmäiseen koulutuspilotti toteutettiin 4.2.–10.5.2019 ja 
toinen 4.11.2019–7.2.2020.

• Opintokokonaisuus, eli sisällöt ja ohjauskokonaisuus, ovat 
korkeakoulujen käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen 
(MOOC).

TOTEUTUSAIKA 1.4.2018 - 30.9.2020 (2,5 vuotta)
TOTEUTTAJAT LAB, LUT, XAMK, Turku AMK, Metropolia
RAHOITUS OKM / ESR / Kotona Suomessa
YHTEYSHENKILÖ LABISSA Anita Hartikainen 

anita.hartikainen@lab.fi

mailto:anita.hartikainen@lab.fi


Katsaus KOKOMA-hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin
Tavoite 1: Kehitetään ja pilotoidaan korkeakoulutetuille 
maahanmuuttajille suunnattu, pääosin verkossa toimiva 
opintokokonaisuus

• Pilotti 1: 24 opiskelijaa
• Pilotti 2: 38 opiskelijaa
• 12 viikon koulutus toteutettu 2 kertaa
• Koulutus toteutettiin kieli- ja kulttuuritietoisesti, S2-opetus integroitu 

yrittäjyysopintoihin.
• Koulutusmallia testattiin kolmella paikkakunnalla, Turussa, Pk-seudulla 

ja Lahdessa.
• Osallistujia verkkototeutukseen oli ympäri Suomen. Osallistujien 

löytäminen oli haastavaa.
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Tuotokset ja tulokset

Kahdesti pilotoidusta 
opintokokonaisuudesta on 
muokattu MOOC kaikille 
avoimeen DigiCampukseen
https://digicampus.fi/course/vie
w.php?id=693
ja sen tueksi on kirjoitettu 
opettajan opas (tavoite 3).
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Katsaus KOKOMA-hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin 
Tavoite 2: Arvioidaan pilotoidun opintokokonaisuuden vaikutuksia 
korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien 
vahvistumiseen ja työllistymismahdollisuuksien parantumiseen

– Opiskelijoille teetettiin alku- ja loppukyselyt.
– Yksilö- ja ryhmäohjausta lisättiin toisen koulutuksen aikana, palautteisiin 

reagoitiin jatkuvasti ja MOOC tuotettiin kahdesta pilotista saadun palautteen 
perusteella.

– Tehtiin haastattelututkimuksia, jolloin saatiin tietoja myös opettajien 
kokemuksesta verkkokoulutuksen tuottajina ja toteuttajina.

– 1. pilotin osallistujat haastateltiin joulukuussa 2019.
– 2. pilotin osallistujat haastateltiin touko-kesäkuussa 2020.
– Opettajien haastattelut tehtiin touko-kesäkuussa 2020.
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Havaintoja opiskelijahaastatteluista

Olen koulutuksen jälkeen valmiimpi yrittäjäksi kuin ennen
1. pilotissa samaa mieltä 81 %,
2. pilotissa samaa mieltä 78 %.

Koulutus lisäsi minun mahdollisuuksiani saada työtä
1. pilotissa 63 %
2. pilotissa 47 %.

Opin miten yritys perustetaan
1. pilotissa 69 %
2. pilotissa 84 %.
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2. pilottiin osallistuneiden itsearvioima valmiuksien muutos ennen ja jälkeen
koulutuksen (n=19)

1 2 3 4 5

Tiedän, mitä pitää tehdä, että pääsen tavoitteeseen

Minulla on selkeä tavoite työelämässä

Epäonnistuminen ei ole vaarallista

Kestän epävarmuutta

Jos en onnistu, yritän uudelleen

Voin vaikuttaa omaan työelämään

Teen paljon töitä, että saavutan tavoitteeni

Minusta on helppoa toimia ryhmässä

Uskallan tehdä asioita, vaikka en tiedä lopputulosta

Tunnistan vahvuuteni ja osaamiseni

Minusta on helppoa löytää kontakteja, joita tarvitsen

Uskon omiin kykyihin

Mielessäni on idea, josta voisi syntyä yritys

Kokeilen rohkeasti uusia asioita alku
loppu

Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä
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1 2 3 4 5

Koulutus lisäsi minun mahdollisuuksia saada työtä

Sain informaatiota työnhausta

Luotan itseeni enemmän kuin aikaisemmin

Opin paljon ryhmältä

Opin millaista suomalainen työelämä on

Olen Kokoman jälkeen valmiimpi yrittäjäksi kuin ennen

Kokoma-koulutuksessa opin suomen kieltä

Sain informaatiota yrittäjyyden säännöistä

Opin miten yritys perustetaan

2. pilottiin osallistuneiden mielipiteet koulutuksesta (n=19)

Täysin eri mieltä

Täysin samaa mieltä
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Seurantakyselyn palaute, molemmat pilotit (n=25)

1 2 3 4 5

Sain uusia kontakteja työnhakuun

Helpompi etsiä ja saada töitä

Sain uusia kontakteja yrittäjyyteen

Minulla on edelleen kontakti Kokoman opiskelijoihin

Helpompi perustaa yritys

Koulutus oli hyödyllinen
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Opiskelijoiden antamaa palautetta
”Tavoitteena oli saada tukea ja tietoa oman yrityksen perustamisesta. Oppia 
yrittäjän oikeudet ja velvollisuudet. Kehittää suomen kielen taitoa. Olen saanut 
kaikki tiedot KOKOMAn koulutuksessa ja olen erittäin tyytyväinen. Kiitos.”

“Haluan perustaa oma yritykseni, sen takia osallistuin Kokomaan. Opin paljon
tästä asiasta.”

“Improve my Finnish language skills on business terms. Also understand the 
entrepreneurship environment in Finland.”

“Yes I think that I received a lot of information. My aim was to get a picture 
about entrepreneurship, because I haven't done before. So all worked well, 
and I am moving forward”
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Katsaus KOKOMA-hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin

Tavoite 3: Mallinnettiin ja kuvattiin opintokokonaisuus ja 
ohjausprosessi. Julkaistiin opaskirja muiden korkeakoulujen 
hyödynnettäväksi ja kehitettäväksi hankerahoituksen 
päättymisen jälkeen.
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Huom. Vaikka opiskelijalla olisi hyvät tietotekniset 
valmiudet, hyvin harva, jos kukaan, ”vain solahtaa” 
verkkoon opiskelemaan. Opetushenkilöstön täytyy 
osata ohjata opiskelijoita verkossa ja ohjauksen 
täytyy alkaa ennen kurssia ja jatkua koko 
koulutuksen ajan. 



Tuotokset ja tulokset
Koulutusmallin kuvaus ja opettajan opas MOOCin käyttöön. 
PDF löytyy DigiCampukselta MOOCista sekä Osaamisen 
paikka –verkkosivustolta. 
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KOKOMA-hankkeen tuotoksiin ja tuloksiin
Tavoite 4: 
Välitetään tietoa yrittäjyydestä Suomessa sekä tuetaan 
yrittäjyydestä ja yrittäjyysvalmiuksista kiinnostuneita.
- Kahteen pilottikoulutukseen osallistui 62 korkeakoulutettua tai korkeakouluopintoja 

suorittaneita maahanmuuttajia eli Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia 
henkilöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi.

- Yhteistyö Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa, 22 
opettajaopiskelijaa opettelivat kieli- ja kulttuuritietoista kouluttamista verkossa.
Lisäksi on järjestetty pienempiä tietoiskuja verkkovuorovaikutuksesta moniin 
oppilaitoksiin valtakunnallisesti.

- KOKOMA-infot koulutuksesta, joka tulee kaikille avoimeksi: 133 osallistujaa, joista 
13 on ollut opetus- ja ohjaushenkilöstöä.

- Kahteen aikaisempaan seminaariin ja 
verkostoitumistapahtumiin on osallistunut 89 henkilöä.
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Tuotokset ja tulokset

15

• 4 artikkelia tai konferenssipaperia, lukuisia esittelyvideoita (tulossa 
vielä hankkeen tuotoksia ja tuloksia esittelevä video)

• 2 konferenssiesitystä
• 12 blogikirjoitusta
• Aktiivinen someviestintä



Viestintä, markkinointi, mallin levittäminen

• RDI Journal -artikkelit ja blogitekstit on julkaistu Lamkin/Labin
blogissa, konferenssipaperit konferenssien julkaisuissa. Ne on 
listattu tai listataan Osaamisenpaikka-sivustolle: 
https://osaamisenpaikka.fi/artikkelit-ja-julkaisut/

• Tuotokset ja MOOC-linkki viedään syyskuun aikana 
Osaamisenpaikkaan.

Muita viestintäkanavia ovat olleet
• Facebook https://www.facebook.com/osaamisenpaikka/
• Twitter https://twitter.com/Kokomaopen
• YouTube: Yrittäjänä Suomessa 
• LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/13711713/
• INTED-seminaari, YKTT-seminaari 
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