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

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

Kurssi on toteutettu helpotetulla suomen 
kielellä.

Kurssin laajuus on yhteensä 10 
opintopistettä. Tehtävät ovat vapaasti 
kaikkien yrittäjyysvalmiuksien oppimisesta ja 
opettamisesta kiinnostuneiden 
hyödynnettävissä.

Opettajan opas sisältää ehdotuksia 
ohjausprosessista.



Missä?

MOOC ja Opettajan opas (PDF ja ePub) 
löytyvät Digikampukselta 
osoitteessa https://digicampus.fi/ (siirretään 
myös Labin Moodleen)

Ne ovat ilmaisia ja kaikilla on niihin vapaa 
pääsy.

https://digicampus.fi/


Kenelle?

Ensisijaisesti KOKOMA-MOOCn kohderyhmänä ovat 
yrittäjyydestä kiinnostuneet korkeakoulututkinnon
suorittaneet maahanmuuttajat.

MOOC sopii korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat 
sisällyttää yrittäjyysopintoja tutkintoonsa.

Se sopii myös muille yrittäjäksi aikoville: ammatillisissa 
opinnoissa opiskeleville tai henkilöille, jotka haluavat oppia 
yrittäjyysvalmiuksia selkeällä suomenkielellä.

Osa koulutuksesta on yleissivistävä ja hyödyllinen kaikille 
Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille 
henkilöille.

Opettajat ja ohjaushenkilöstö voivat hyödyntää MOOCin
tehtäviä osana omaa opetustaan.



Mitä ja miksi? 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

• kertoa osaamisestaan työnantajille ja 
yhteistyökumppaneille,

• yrittämiseen liittyvää suomen kieltä,

• tehdä liiketoimintasuunnitelman suomeksi,

• pitchata yritysideansa rahoittajalle,

• käytännön asioita yrittäjyydestä,

• suomalaista yrityskulttuuria ja

• verkostoitua ja hakea apua. Kurssin 
sisältö 
koostuu 
kolmesta 
moduulista





MOOC
MOOCissa on teeman osaamistavoitteet sekä taulukko teemaan kuuluvista tehtävistä ja 
arvioitu suoritusaika. Taulukkoon merkityt suoritustavat ja arviot opiskelijan työmäärästä
viittaavat itsenäisesti suoritettavaan KOKOMA-verkkokurssiin. Niitä voi muokata 
opetuksen toteutustavan mukaan. Jokaisen teeman ensimmäinen tehtävä on 
monivalintatehtävä, joka pohjautuu yrittäjän selko-oppaaseen.

MOOCissa on orientoinnin, osaamistavoitteiden asettamisen ja tehtävien lisäksi runsaasti

• Opastusvideoita

• Linkkejä

• Mayan esimerkkitarina ja tehtävän suorittamisen esimerkit, havainnollistusta

• Vuorovaikutteiseksi muokattua “palautetta”

• Ohjausta

Kokoma-kurssilla tuetaan verkostoitumiseen ja monet tehtävät ovat toiminnallisia ja 
edellyttävät kontaktoitumista. Osallistujat voivat verkostoitua Kokoman luomassa
maahanmuuttajayrittäjien LinkedIn-ryhmässä. Osallistujia kannustetaan kaikissa
tehtävissä etsimään keinoja vuorovaikuttaa ja testata liikeideaansa vertaisten ja ohjausta
tarjoavien tahojen kanssa.

Yrittäjänä Suomessa - Immigrant Entrepreneurs of Finland

https://www.youtube.com/channel/UCD2vH5mT9ZVm2FxPS4yFtbA/videos
https://www.linkedin.com/groups/13711713/




Opettajan opas sisältää tehtävien kuvaukset
ja ehdotuksia sekä esimerkkejä, miten 
oppimista ja vuorovaikutusta voidaan tukea 
opettajien ohjaamana lähi-, monimuoto- tai 
verkko-opetuksessa.





Osallistumistodistus
Kurssia tai tehtäviä ei arvioida numeerisesti. 
Koko kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa 
kurssin lopussa osallistumistodistuksen. 
Osallistumistodistuksen perusteella voi hakea 
hyväksilukua opintosuoritukselle esim. 
korkeakoulussa.
Uusyrityskeskus voi hyväksyä koulutuksen 
starttirahan saamiseen joko kurssitodistuksella 
tai opettajan valvomalla näytöllä 
täydennettynä.



Kiitos!

KOKOMAn
toteuttajat

https://osaamisenpaikka.fi/hankkeissa-tuotetut-artikkelit-
opinnaytetyot-ja-muut-julkaisut/

https://osaamisenpaikka.fi/taustaa/kokoma/kokoma-
hankkeen-tulokset/

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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