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Päätavoite vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja 
osaamisen uusiutumista tukemalla
korkeakoulutettujen ulkomaalaistaustaisten 
työllistymistä 

Kohderyhmä korkeakoulutetut, korkeakouluissa
opiskelevat ja korkeakouluihin pyrkivät
maahanmuuttajat

OSKE LAB tukee kuntakokeilua korkeakoulutettujen
maahanmuuttajien osalta. (Lahden seudun työllisyyden
kuntakokeilun tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden
työllistymistä, koulutukseen ohjautumista sekä luoda uusia
ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen). 



Haastattelupohjainen ratkaisu

7 haastattelua, korkeasti koulutetut, yli 10 v. Suomessa

- osaamisen tunnistaminen

- suomen kielen osaamisen vahvistaminen

- ammatillisen osaamisen täydentäminen

- tärkeää verkostoitua ja kuulua yhteisöön, jossa rohkaistuisi harjoittelemaan suomea ja 

jonka kautta saisi tietoa suomalaisesta työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista

- oma motivaatio ja aktiivisuus työllistymispolulla



Tavoitteet:
1. Toiminnallisen sanavaraston laajentaminen opiskelu- ja työkäyttökonteksteissa.
2. Digiosaamisen laajentaminen.
3. Tuki tulevaan opetukseen ja työelämään.

6 tapaamista
lähi- ja etäopetusta
toteutus pienessä ryhmässä
kielitaito huomioitu tehtävissä

Kehitä opiskelun ja työelämän taitojasi

no two people, even those in the same classroom, will experience 
exactly the same social contexts of language use or resolve them in 
exactly the same way (The Douglas Fir Group 2016, 30)



Digitaitojen osaaminen
• Tutustuminen
• Perusdigitaidot
• Digityökalut LAB-opiskelijoille

Kehitä opiskelun ja työelämän taitojasi



Oman osaamisen tunnistaminen
• Onnistunut etäopetus
• LinkedIn
• Kertominen osaamisesta
• Luvat ja kortit

Kehitä opiskelun ja työelämän taitojasi



Koulutusmahdollisuudet LABissa
• Koulutukset ja opintotarjonta
• Miten luetaan kurssin kuvausta
• Haku ja valintakoe
• Tekstilajit

Kehitä opiskelun ja työelämän taitojasi



Webropol-kysely, 8 hlöä
suullinen palaute, 2 hlöä

- motivaation lisääntyminen ja oman polun selkeyttäminen
- mukava ilmapiiri
- kurssikokonaisuus oli tuonut jotain uutta
- kaikki vastaajat suosittelisivat kurssia tuttavalle tai ystävälle
- kurssi tukee kotoutumista sekä omaa polkua kohti työelämää
- Hyödyllistä: osaamisesta kertominen; Moodle:n käyttö, 

perusdigitaidot, etätoiminnan pelisäännöt
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“Oli tosi tärkeää saada myös moraalista tukea 
pätevältä, positiiviselta ja samalla realistiselta 
opettajalta!” 

“Pari opiskelijaa kehui kovasti valmennustasi 
- he aikovat hakeutua korkeakouluopintoihin 
valmentavaan koulutukseen syyskaudella. 
Toinen kertoi, että sinun ansiostasi hänen 
itsetuntonsa nousi ja hän sai lisää uskoa 
omiin kykyihinsä.” 

“Opin paljon hyödyllistä 
tietoa, ei vain itse 
oppilaitoksesta, vaan 
myös 
ammattikorkeakouluun 
pääsemisestä.” 

2022

“Kurssilla ei ollut mitään turhaa”



Johtopäätos

• emotionaalinen ja sosiaalinen tuki tärkeänä osana 
maahanmuuttajien koulutusta

• kielen taito kehittyi eteenpäin erityisesti opiskeluun ja 
työelämään liittyvän sanaston osalta

• digitaitojen kehittämistä (opinnoissa ja työelämässä)
• tietoa korkeakouluopintoihin valmentavasta koulutusta 

sekä avoimesta ammattikorkeakoulupolusta
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