


Hankkeen tulokset

Äidit mukana hanke 58 äitiä
• Aikuisten perusopetus  4
• Ammatillinen koulutus Careeria 18 (5 valmistunut, 10 osatutkintoja, 3 vielä 

opinnot kesken/jatkuu)
• Kotokoulutus 13
• Työelämässä 6
• Muu tilanne 17

Vanhemmat mukaan kouluun hanke 59 äitiä
• Aikuisten perusopetus 2018-2020: 5
• Ammatillinen koulutus Careeria 11 (3 osatutkinnoissa, 3 valmistunut, muilla 

vielä opinnot kesken/jatkuu)
• Kotokoulutus 9
• Työelämässä 5
• Muu tilanne 13



Hankkeesta tutkittua

• Hankkeesta tehty omat palautekyselyt sidosryhmille vuosittain
• Hankkeen äitien kielitaidon kehittymistä mitattu 

syksyllä/keväällä

Hankkeesta tehdyt tutkimukset:
• Kasvatustieteen kandidaatintutkielma

Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto 

• Opinnäytetyö                                                                         
Liiketalouden koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu



Työn alla olevat tutkimukset:
• 2 gradua
• 1 Kandidaatintutkielma
• 2 Opinnäytetyötä AMK

Jyväskylän yliopistoon haettu tutkimusrahoitusta, jossa tarkastellaan 
maahanmuuttajataustaisten äitien toimijuutta ja sen rakentumista Äidit 
mukana -toimintaan osallistumisen aikana. 

Ulkoinen arviointi rahoittajan taholta - Owal Group Oy

Outi Arvola Turun yliopistosta on viitannut hankkeeseemme väitöskirjassaan 
eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksesta



• Kielitaidon kehittyminen ja rohkeus käyttää kieltä
• Elinympäristön laajentuminen
• Lasten tuntemukset äitien opiskelusta ovat myönteisiä ja kannustavia
• Itsetunto, minäkuva, voimaantuminen, osallisuus
• Omakokemus osallisuudesta yhteiskuntaan
• Todellisen integroitumisen alku
• Sosioekonomisen aseman muutos
• Koulun ja kodin välisen yhteistyön paraneminen
• Ymmärryksen lisääntyminen Suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen sisältöä 

kohtaan
• Ymmärryksen lisääntyminen varhaiskasvatuksen tärkeydestä ja 

merkityksellisyydestä
• Unelmien toteuttamien

Tutkimusten tulokset



Nykyisen hankemuotoisen mallin arvioidut kokonaiskustannukset vuodessa
• 50 000 €/koulu (yhdessä koulussa yksi ryhmä äitejä, noin 12–16 henkilöä)

Kustannukset muodostuvat seuraavista:
• Hankekoulun toiminnan koordinointi
• Hanketyöntekijä
• S2-opettaja
• Uraohjaaja/ammatillinen opettaja
• Tilat
• Materiaalit
• Mukana oleville luokanopettajille kertakorvauksena maksettava palkkio (Vantaa 

maksanut)

Hankkeen mallinnus ja kustannukset



• Hankkeen esittely EU-komission edustajille heidän kokouksessaan 
Helsingissä

• Kutsu Linnan juhliin
• Esiintyminen Flerspråkighet i Norden -seminaarissa 
• Pohjoismaiden ministerineuvoston selvitys maahanmuuttajanaisista –

Oxford Research
• Cygnaeus-palkinnon finalisti
• Hankkeen esittely TEM:n ja ELY:n tapahtumissa
• Kutsu esitelmöimään hanketta kansanvälisiin konferensseihin; 

(Irlanti, Saksa, Virro ja Englanti)

Äidit mukana hankkeen levitys



• Jyväskylän yliopisto hakenut kehittämishankerahoitusta Äidit 
mukana Jyväskylässä -toiminnalle 

• Helsingin kaupunki ostanut omalla rahoituksella Äidit mukana 
toiminnan mallisen toteutuksen 1 pilottikouluun

• Hankkeen mukaista toimintaa viritelty useissa kaupungeissa 
(Lappeenranta, Kouvola, Oulu, Kerava, Espoo ja Vaasa)

Äidit mukana hankkeen levitys



Kiitos!

Äidit mukaan

https://aiditmukana.fi

Vanhemmat mukaan kouluun
https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu

https://aiditmukana.fi/
https://sites.google.com/view/vanhemmat-mukaan-kouluun/etusivu

