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MALLI: Kotoutumiskoulutuksessa opiskelevien aikuisten maahanmuuttajien 
opiskelupaikan löytämisen ja hakemisen tuki 
MALLINNUS: Sataedu ja Winnova 
  
  
  
Mallin tavoite ja 
kohderyhmä  

Kotoutumiskoulutuksen opiskelijan 
tukeminen oman ammatillisen koulutusalan löytämiseksi.   
  
Kohderyhmänä aikuiset maahanmuuttajaopiskelijat, jotka etsivät 
itselleen soveltuvaa alaa ja haluavat tutustua ammatin 
opiskeluun Suomessa.  
  

Kuvaus mallin 
sisällöistä ja 
toimenpiteistä  

Opiskelijoille avataan suomalaisen ammatillisen koulutuksen 
haun prosessia: yhteishaku ja jatkuva haku.   
→ Hankkeen 
tuella kontaktoidaan oppilaitosta/oppilaitoksia ja järjestetään 
tutustuminen kiinnostavaan alaan (koulutuskokeilupaikasta 
sopiminen). Tutustuminen oppilaitokseen ja oppilaitoksen 
koulutustarjontaan voidaan järjestää myös virtuaalisesti (mallin 
synty ajoittui koronapandemian ajalle).  
→ Opiskelijan saattaminen 
koulutuskokeilupaikkaan, mahdollinen tutustumiskierros 
opiskelijan kanssa oppilaitoksessa  
→ Kotoutumiskoulutuksen vastuuopettajan ja opiskelijan välinen 
tiivis yhteydenpito jakson aikana (erityisesti WhatsAppin 
välityksellä) ja tiedonvaihto (puhelimitse ja sähköpostitse) 
ammatillisen opettajan ja vastuukouluttajan välillä  
→ Alalle soveltuvuuden analyysi yhdessä opiskelijan ja 
oppilaitoksen edustajan kanssa, keskustelut TE-toimiston kanssa 
opiskelijan siirtymisestä alalle   
→ Hakuprosessin selkokielistämistä ja 
hakulomakkeen täyttämistä yhdessä kasvotusten tai 
etäyhteyksin opiskelijan kanssa.  
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Kuvaus 
käyttöönotosta 
(henkilöstön 
motivointi ja 
perehdytys, 
markkinointi ja 
perehdytysmateriaa
lit)  

Yllä kuvattu prosessi. Sovitaan paikallisista käytännöistä, kestosta ja 
ammatillisiin opintoihini tutustumisesta oppilaitos- ja 
opiskelijakohtaisesti.  
 
Tiivis yhteistyö kotoutumiskoulutuksen vastuukouluttajan, opinto-
ohjaajan, ammatillisen opettajan välillä ja TE-toimiston välillä.   
Tiedonjako sähköpostitse, puhelimitse ja vierailuin.  Ammatillisen 
opettajan perehdyttäminen opiskelijan tilanteeseen.  

Resurssit ja 
käyttöönotto  

Ohjaukseen ja koordinointiin vaadittava ajallinen resurssi ja 
ohjaukseen osallistuvien palkka. Arviointiin kuluva aika ja 
tiedonvaihto opiskelijan tilanteeseen ja osaamiseen liittyen.  
  

Tulokset ja mittarit  Opiskelijan motivaation kasvaminen, opiskelijalle soveltuvan alan 
löytäminen tai alalle soveltumattomuuden selvittäminen, 
ammatilliseen oppilaitokseen tutustuminen, koulutukseen 
hakeutumiseen rohkaistuminen, opiskelupaikan hakeminen ja -
paikan saaminen. 
  

Yhteystiedot  Annika Kuusisto, annika.kuusisto@sataedu.fi  
Karoliina Väre karoliina.vare@winnova.fi  
  

Malliin liittyvät 
linkit ja liitteet  

Blogiteksti: Maahanmuuttajataustainen hakija – mitä oppilaitoksen 
kannattaa huomioida ennen opintojen alkua? 
  
Sataedun Opiskelijan opas maahanmuuttajille, josta erityisesti 
seuraavat sivut:  
https://sataedumaahanmuuttajille.wordpress.com/2020/03/04/mi
ta-ammatteja-voi-opiskella-sataedussa/  
  
https://sataedumaahanmuuttajille.wordpress.com/2020/03/04/mi
ten-haen-sataeduun/  
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