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VANHEMMAT MUKAAN KOULUUN 
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MISTÄ ON KYSE

▪ Vanhemmat mukaan kouluun -toiminta käynnistyi Vantaalla 2018 ja on 
nyttemmin laajentunut jo viiteen kouluun Vantaalla ja yhteen Helsingissä

▪ Toiminnan sisältö ja tavoite: 

✓ Tavoitteena on maahanmuuttajien kouluttautumisen, kotoutumisen ja 
työllistymisen nopeuttaminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

✓ Kohderyhmänä ovat erityisesti kotiäidit ja ne vanhemmat, jotka ovat 
olleet pitkään poissa koulutuksesta ja työmarkkinoilta ja joiden 
suomen kielen taito on heikko

✓ Toimintamallilla lisätään maahanmuuttajavanhempien 
mahdollisuuksia kanssakäymiseen suomalaisten kanssa sekä 
vuorovaikutusta oman lapsen opetushenkilöstöön

✓ Vanhemmat opiskelevat suomen kieltä, matematiikkaa ja muita 
peruskoulun aineita yhdessä peruskoulun oppilaiden kanssa; lisäksi 
vanhemmat oppivat tieto- ja viestintätaitoja sekä suomalaisen 
yhteiskunnan toimintaperiaatteita. 

✓ Toiminta kestää yleensä yhden lukuvuoden: syksy peruskoulussa ja 
keväällä tutustutaan työelämään työkokeilussa ja jatkopolku 
suunnitellaan Vantaan osaamiskeskuksessa

▪ Lisätietoa Vantaan toiminnasta

https://careeria.fi/hankkeet-ja-projektit/oppiminen-ja-pedagogiikka/vanhemmat-mukaan-kouluun-ja-tyoelamaan/
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PILOTTIRYHMÄ TI ISTILÄN KOULUSSA 

LUKUVUONNA 2021 -22

▪ Toteutus OKM:n avustuksella Omnian ja Espoon kaupungin yhteisenä 
toimintana

▪ Ryhmässä oli 9 äitiä (kotimaat mm. Albania, Irak, Jordania, Syyriasta, 
Kosovo). Lapsia oli 6, iältään 1-4-vuotiaita. 

▪ Koko syksyn hiihtolomaan asti ryhmä opiskeli Tiistilän peruskoulussa 1.-
3. luokilla kolmena päivänä viikossa 2 h kerrallaan, jonka jälkeen 
opiskelu jatkui aikuisten ryhmässä toiset kaksi tuntia. Yhtenä päivänä oli 
aikuisten ryhmässä S2- ja yhteiskunta- ja työelämätiedon opetusta. 
Lisäksi ohjelmassa oli retkiä ja vierailuja. Torstait vapaata.

▪ Retkillä käytiin kirjastossa ja asukaspuistossa, vapaaehtoistyötä tehtiin 
vanhusten ja kehitysvammaisten palvelukodissa sekä koulutusaloihin 
käytiin tutustumassa Omniassa.  

▪ Hiihtoloman jälkeen toiminta peruskoululla päättyi ja osallistujille 
tehtiin jatkosuunnitelmat. Kevään ajan kokoonnuttiin yhtenä päivänä 
viikossa Naapuruustalolle S2-opetukseen.

▪ Osallistujien lapset olivat lapsiparkissa Tiistilän koulussa ja syksyllä 
hoitajina toimivat Omnian lähihoitajaopiskelijat, keväällä koulutuntien 
aikana uraohjaaja ja opettaja.
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KOKEMUKSET TIISTILÄSTÄ

▪ Toiminnan arvot: Osallisuus, inhimillisyys, oppimisen ilo sekä 
yhdenvertaisuus.

▪ Toiminta luo vahvan perustan paitsi lasten ja vanhempien 
kotoutumiselle, myös laajemmin kasvulle ja oppimiselle sekä 
aktiiviselle toimijuudelle ja osallisuudelle yhteiskunnassa. 
Osallistujat voimaantuvat ja oppivat hoitamaan omia asioitaan. 
Myös ryhmän antamalla vertaistuella on tärkeä merkitys.

▪ Suomen kielen ja koto-aiheiden opetuksessa isossa roolissa ovat 
olleet mm. omien vahvuuksien ja oppimisen tarpeiden tunnistaminen 
sekä oppimaan oppimisen taidot.

▪ Koulutunneilla mukana oleminen on olennaista erillisen s2-
opetuksen lisäksi

▪ Pieni ryhmä on tärkeä, koska kielitaitotasot ja oppimisvalmiudet 
hyvin erilaiset

▪ Uraohjaajalla tärkeä rooli jatkotavoitteiden kirkastamisessa

▪ Suurin osa osallistujista on lähtenyt opiskelemaan tai siirtynyt Osken
asiakkaaksi, muutama on jatkanut vanhempainvapaalla

16.11.2022
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LU K U JÄ R J E S T YS  2 0 2 2 - 2 0 23
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OLARIN KOULU

▪ Toiminta käynnistyi lokakuun alussa

▪ Ryhmässä on 9 äitiä ja kolme noin 2-vuotiasta lasta (äitien 
kotimaat mm. Intia, Afganistan, Filippiinit, Kosovo, 
Tsetsenia, Irak, Viro)

▪ Muutama on tullut Suomeen tänä vuonna, loput ovat olleet 
pidempään maassa mutta koto-koulutus on jäänyt 
aikoinaan kesken

▪ Palkkatuella palkattu lastenhoitaja hoitaa lapsia ja apuna   
on työkokeilija (lapsiparkki)

16.11.2022
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TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN 

KRIITTISET TEKIJÄT

▪ Koulun löytäminen on ollut vaikeaa > tarvitaan 
yhteistyötaho kaupungin sivistystoimessa ja viestinviejä

▪ Koulun rehtori on avainroolissa toiminnan onnistumisen 
kannalta, myös luokanopettajien sitoutuminen tärkeää

▪ Koulussa oltava sopivat tilat lastenhoitoon ja osallistujien 
omaan ryhmäopetukseen

▪ Ilman tietokoneita digitaitojen kehittäminen ei onnistu

▪ Lastenhoidon järjestäminen on ollut suuri haaste

▪ Osallistujien löytyminen (toisena vuonna oli helpompaa)

▪ S2-opettaja ja uraohjaaja (osa-aikaisia)

▪ Nykyinen rahoitus loppuu keväällä 2023, jatko on avoin

16.11.2022



8

KIITOS!

Nora Kar t tunen

nora.kar ttunen@omnia . f i


