Kohti ammatillista koulutusta

KAIKUssa huomattiin, että useiden maahanmuut-

toiveopiskelualaan liittyvän kielen opiskelu, tieto-

taneiden tavoitteena oli päästä opiskelemaan,

teknisten taitojen opiskelu ja opiskelutaitojen har-

mutta heidän kielitaitonsa, opiskelutaitonsa tai

joitteleminen.

tietotekniset taitonsa eivät siihen vielä riittäneet.
Tähän tarpeeseen suunniteltiin ja järjestettiin uudenlainen työvoimakoulutus, Kohti ammatillisia
opintoja (Kohta).

Näiden lisäksi koulutukseen kuului jokaisen osallistujan kohdalla suomalaiseen koulutusjärjestelmään tutustuminen sekä koulutukseen tutustumisjaksot oppilaitoksissa. Tavoitteena oli, että

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa osallistujien

osallistuja siirtyy koulutuksesta tutkintotavoittei-

mahdollisuuksia hakeutua ja päästä tutkintota-

siin opintoihin.

voitteiseen koulutukseen. Tätä varten koulutuksen keskeisiä sisältöjä olivat kunkin osallistujan

Koulutukseen osallistumiseen ei ollut kielitaito-

vaatimuksia ja se oli mahdollista aloittaa ”non-

Koulutuspäivät toteutettiin monimuotoisesti ja

stop”-periaatteella. Aloittamisen jälkeen koulu-

toiminnallisuutta oli runsaasti. Luokkamuotoinen

tuksen sisältö räätälöitiin jokaiselle osallistujalle

opetus rajattiin kolmeen tuntiin päivässä. Koska

henkilökohtaisesti ja sen kesto vaihteli heidän tar-

koulutukseen ei ollut kielitaitovaatimuksia, käytet-

peidensa mukaan. Ihmiset osallistuivat vain niihin

tiin ymmärryksen varmistamiseksi jonkin verran

teemoihin, joissa heillä oli osaamisvajeita. Koke-

tulkkeja sekä kieliavustajia.

musten perusteella osallistujat tarvitsivat vahvistusta suomen kielen lisäksi etenkin itsenäisen
opiskelun taidoissa. KAIKUn työhönvalmentajan ja
kouluttajan tiivis yhteistyö oli keskeisessä osassa
Kohti ammatillista koulutusta -palvelua, sillä asiakkaiden tavoitteita oli tarpeen tarkistaa koulutuksen edetessä heidän saatuaan lisätietoa ja kokemusta erilaisista koulutusaloista.
Kenelle?
Kohta-koulutus sopii kaikille maahanmuuttaneille,
joiden ensisijainen tavoite on hakeutua tutkintotavoitteisiin opintoihin. Kohta-koulutukseen ei ole
kielitaito- tai koulutusvaatimuksia.

Toteutus
Kohti ammatillista koulutusta -palvelun idea oli
nopeuttaa ihmisten ammatillisiin opintoihin pääsyä. Tästä syystä se toteutettiin non stop -periaatteella; mukaan pääsee heti, kun ryhmästä vapautuu paikkoja. Laskennallisesti koulutukseen voi samanaikaisesti osallistua jopa 20 ihmistä, jos heidän tarpeensa ovat erilaisia; toinen kaipaa oppia
suomen kielestä ja toinen tietoteknisissä asioissa.
Koulutuksen sisältö ja kesto suunniteltiin jokaisella
osallistujalle erikseen, kuitenkin niin, että kesto on
korkeintaan 120 päivää.

Kohti ammatillista koulutusta -palvelun tarve
nousi esiin KAIKU-hankkeen asiakastyössä. Palvelu
kehitettiin yhteistyössä hankkeen henkilöstön,
Pohjois-Karjalan TE-toimiston ja ELY-keskuksen
sekä hankkeen asiakkaiden kanssa. Palvelu hankittiin rinnakkaishankkeen kautta ja sen kilpailutuksesta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Tuloksia
KAIKU-hankkeen asiakkaita osallistui Kohti-koulutukseen 26. Heistä noin puolet (55 %) pääsi opiskelemaan tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
Huomattavaa on, että koulutuksen vaikuttavuus
kasvoi merkittävästi toteutuksen aikana yhdessä
tehdyn kehittämistyön tuloksena.
Kohti ammatillista koulutusta todettiin jo hankkeen aikana erittäin tarpeelliseksi ja sille asetettuihin tavoitteisiin vastaavaksi palveluksi, minkä
vuoksi Pohjois-Karjalan TE-toimisto hankki sitä
kansallisella rahoituksella vuosina 2017-2018 asiakkailleen Kiteellä, Lieksassa ja Joensuussa, missä
koulutus jatkuu myös vuonna 2019.

