
Vantaan ammattiopisto Varia
maahanmuuttaja hankkeet

• Hanna Kontio

• Projektivastaava

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (OKM)

• Väylä työhön (ESR)



26.1.2017

Tilanne ennen hankkeita

• Maahanmuuttajille tarjottavia erillisiä tutkintoon johtavia 
koulutuksia:

• Lähihoitaja 

• Hiusala, Parturi-kampaaja, iltaopinnot (2,5 vuotta)

Englanniksi kaikille erillisenhaun kautta

Vocational Qualification in Hotel, Restaurant and Catering 
Services (n 3 vuotta)
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Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 
OKM Tammikuu 2017 – 31.12.2017 

• Oleskelulupa, oleskeluoikeus rekisteröity tai oleskelukortti 
myönnetty

• Tavoitteena:

• Opiskelija suorittaa tutkinnon osan tai tutkinnon osan osan

• Yrittäjä-opintojen konseptointi

• Navigaatiojaksojen modulointi osana opintoja

• Opintoja voidaan toteuttaa alkuvaiheessa henkilön omalla 
äidinkielellä tai englanniksi ja samalla opiskellaan alan 
ammattikieltä
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VÄYLÄ TYÖHÖN (ESR) 2.1.2017 – 30.6.2019

Pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksen käyneet työttömät 
työnhakijat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin; ilman työtä tai 
koulutuspaikkaa olevat maahanmuuttajat

Vantaan Aikuisopiston kanssa yhteistyössä

Yhteishanke Omnia hallinnoi, muita toimijoita Amiedu, HBC, 
SDO, Stadin aikuisopisto
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Väylä työhön toimenpiteet

• Henkilökohtaistaminen keskiössä 

• Kieli-, kulttuuri- ja työelämätietouden koulutusta sekä 
tarjotaan mahdollisuus osallistua työsalissa tapahtuvaan 
käytännön taitojen koulutukseen

• Ammattikortit

• Yrittäjyysopinnot
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Mopsi OKM, joulukuu 2016 – 31.12.2017

• Mopsi- turvapaikan saaneiden 
maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen ja 
työssäoppimisen kehittäminen

• Kumppanit: Stadin ammattiopisto koordinoi, 
mukana myös Keuda, Itä-Uusimaa ja Varia
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Varian tavoitteet

Vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja edellytyksiä suorittaa 
ammatillisen tutkinnon osa sekä nivotaan ammatillisen 

kielitaidon kehittäminen osaksi tutkinnon osan suorittamista.

• Parannetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista 
ja tunnustamista.

• Keihäänkärki: Digitaalisten välineiden hyödyntäminen kieli- ja 
ammatillisiin opintoihin orientoivassa koulutuksessa.
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Mopsi Toimenpiteet Variassa:

• Jalkautuva ja digitaalinen S2-opetus työpaikoilla (lähihoitaja)

• Ammatti- ja kielikoulutuksen integroiminen

• Lukemis- ja kirjoittamisklinikka navigaatiojaksoilla

• Kielitietoinen (kuva ja video) materiaali eri aloille (eri 
navigaatioihin)
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Vantaan kaupunki

Vantaan ammattiopisto Varia

Kiitos mielenkiinnostasi!
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• OKM
• Projektivastaava: Hanna Kontio
• Henkilökohtaistajat
• Omaohjaajat
• S2
• Hanketoimijoita

• Väylä Työhön
• Projektivastaava: Hanna Kontio
• Motserrat Compte Vantaan Aikuisopisto

• MOPSI
• Projektivastaava: Piia Kovalainen
• Hanketoimijoita
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Hanketoimijat OKM, Väylä työhön ja MOPSI
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OKM Voidaan rahoittaa:

• Ammatillisena peruskoulutuksena oppilaitosmuotoisesti 
järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja

• Näyttötutkintoina järjestettyjä ammatillisia perustutkintoja ja 
niihin valmistaa oppilaitosmuotoista koulutusta

• Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta 
(VALMA)

• Ammattitutkintoja ja erityisammattitutkintoja ja niihin 
valmistaa koulutusta sekä oppilaitosmuotoisena että 
oppisopimuskoulutuksena

• Sekä tuki-, ohjaus ja neuvontapalvelujen järjestämistä
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OKM Hakkeelle asetetut painopisteet

• Henkilökohtaistaminen keskiössä

• Aiemman hankitun osaamisen tunnustaminen ja 
tunnistaminen

• Kielen opetuksen integrointia ammatilliseen koulutukseen 

• Ammattiopettajan, S2 – opettajan ja omaohjaajan välinen 
yhteistyö

• Työelämälähtöisyys, työpaikalla tapahtuva oppiminen

• Opetettavien sisältöjen integrointia

• Maahanmuuttajien koulutuksen pedagogista osaamista 

• Kielitietoisen opettamisen osaamista

12


