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Yrittäjyysvalmiuksia korkeakoulutetuille
maahanmuuttajille
Testaa yritysideaasi ja etene kohti yrittäjyyttä. Koulutus sisältää kirjallisia
tehtäviä, itsenäistä työskentelyä verkossa ja keskusteluja ryhmässä. Opit
yrityssanastoa ja esittelemään yritysideasi suomen kielellä. Lisäksi saat
työkaluja, tietoa ja verkostoja oman yrityksen perustamista varten.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu korkeakoulutetuille maahanmuuttajille (vähintään
bachelor’s degree).

Tavoite
•
•
•
•

Yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen
Työllistymis- ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen
Suomen kielen taidon kehittäminen
Integroituminen yhteiskuntaan

Sisältö
•
•
•
•
•
•
•

Lähipäivät ja verkko-opetus
Yrityssanasto
Liitetoimintasuunnitelma
Keskustelut ryhmässä
Workshop
Henkilökohtainen ohjausprosessi
Tehtävät yrityksissä ja aidoissa työelämätilanteissa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opetuskieli: Suomi (tukikielenä englanti)
Toteutustapa: Koulutus sisältää online-verkkotapaamisia, ryhmätyöskentelyä
sekä itsenäistä opiskelua. Koulutus toteutetaan pääasiassa verkossa. Lisäksi
koulutukseen kuuluu neljä lähipäivää.
Lähipäivät (osallistuminen paikan päällä tai verkossa):
4.11.2019 (Helsinki, Myllypuro)
2.12.2019 (Espoo, Otaniemi)
13.1.2020 (Turku/Helsinki/Lahti)
7.2.2020 (Turku/Helsinki/Lahti)
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Verkkotapaamiset maanantaisin (klo 14–16) ja keskiviikkoisin (klo 16–18).
Verkko-opiskeluun tarvitaan Internet-yhteys, kuulokemikrofoni ja webkamera.
Koulutuksen laajuus on 10 op. 1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä.

Pääsyvaatimus
Korkeakoulututkinto ja suomen kielen osaaminen taitotasolla A2.2.
Katso kielitaidon kuvaus: eurooppalainen viitekehys

Valintakoe
Hakukelpoisille järjestetään ennen koulutuksen alkua valintakoe, joka
toteutetaan verkossa Zoom Cloud Meeting -ohjelmalla. Valintakoetta varten
hakija tarvitsee Internet-yhteyden, kuulokemikrofonin sekä web-kameran.
Valintakokeessa hakijat haastatellaan. Lisäksi tilaisuudessa tehdään
kirjallinen tehtävä, jolla selvitetään hakijan suomen kielen osaamista.
Kutsu ja linkki valintakokeeseen sekä ohjeet ääni- ja kuvayhteyden
testaamiseen lähetetään hakijoille sähköpostitse viikoilla 41–42. Valintakoe
järjestetään viikoilla 42–43.
Koulutuksen tarkempi aikataulu lähetetään valituille sähköpostitse
viimeistään 30.10.2019.

Toteutus
Koulutus toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamaa hanketta KOKOMA –
Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia
kehittämällä (2018–2020)
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