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MALLI: Korttikoulutusten valmentava koulutus maahanmuuttajille 
(hygieniaosaaminen) 
MALLINNUS: Sataedu 
 
 

Mallin tavoite ja 
kohderyhmä 

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden läpäisyä hygieniaosaamisen 
korttikoulutuksessa. 
 
Kohderyhmä: Kotoutumis- ja valma-koulutuksen sekä 
ammatillisen koulutuksen maahanmuuttajataustaiset 
opiskelijat.  
 

Kuvaus mallin 
sisällöistä ja 
toimenpiteistä 

VALMENNUS 
Valmennetaan 3 x 5 tuntia (3 päivää) korttikoulutuksen 
sisältöjä ja erityisesti sanastoa kielitietoisesti. Lisäksi annetaan 
kotitehtäviä ja kannustetaan itseopiskeluun. Annetaan 
kokonaiskuva asiasisällöstä, joka pitää hallita testissä. 
Tehdään harjoitustesti. 
 
Opetus on verkossa, jos valmennukseen osallistuvia 
opiskelijoita on eri toimipaikoista. Opetusmateriaalit, 
kotitehtävät ja itseopiskelumateriaali ovat ko. 
korttikoulutukselle tehdyssä Teams-ryhmässä. 
Vastuukouluttajat liittävät opiskelijat Teamsiin ja tiedottavat 
valmentavan korttikoulutuksen kouluttajaa lisätyistä 
opiskelijoista. 
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Valmennus järjestetään noin 1-1,5 kk ennen oikeaa testiä, 
valmennuspäivien välissä on 2-7 päivää. Näin opiskelijalla on 
aikaa omaksua uutta sanastoa ja asiaa. 
 
ESITESTI 
Järjestetään esitesti (n. 1h) noin 2-3 viikkoa ennen varsinaista 
testiä. Näin opiskelijalle jää vielä aikaa ennen oikeaa testiä 
opiskella hänelle vaikeita asioita ja nähdä jo etukäteen 
osaamisensa puutteet. Käydään esitestit läpi opiskelijoiden 
kanssa. Ilmoitetaan osallistuvien nimet ja kielet 
korttikouluttajalle, joka tilaa erityistilannetestin (sanakirja 
sallittu ja pidennetty aika oikeassa testissä). 
 

Kuvaus 
käyttöönotosta 
(henkilöstön 
motivointi ja 
perehdytys, 
markkinointi ja 
perehdytysmateriaalit) 

Henkilöstön tiedottaminen valmennuksista intrassa sekä 
opinto-ohjaajille ja opettajille, jotka voivat tarjota 
valmennuksia korttikoulutuksia suorittaville opiskelijoilleen. 
 
Valmennuksen opetussisältöjen ja käytänteiden 
perehdyttäminen valmennuksia pitäville opettajille. 
 

Resurssit ja 
käyttöönotto 

SUUNNITTELU 
Valmennuksesta tiedottaminen, Teams- tai muun 
materiaalialustan rakentaminen, kirjojen hankkiminen 
(Ruokaa hygieenisesti -oppikirja, joita voidaan lainata 
hygieniaosaamista opiskeleville opiskelijoille. Oppikirjan hinta 
n. 25,00/kpl. Kirjaan on maksuttomia tehtäviä verkossa, jotka 
toimivat lisämateriaalina omatoimiseen opiskeluun.), 
opettajan valmistautuminen ja perehtyminen materiaaleihin, 
mahdollinen yhteydenpito opiskelijoihin etukäteen. Jos 
verkkovalmennus, niin tietokoneiden ja nettiyhteyden 
varmistaminen opetukseen ja opiskelijoille. 
 



      / 3 
 

   

 

 

Verkossa käytössä maksutta Hyrian Duuniin-materiaali 
’Hygieniaosaaminen’. 
 
VALMENNUS 
Valmennuksen pitäminen eli opetukseen ja ohjaukseen 
menevä aika, mahdolliset kopiointikulut, yksilöohjaus ja 
itsenäisen opiskelun tuki opetuksen rinnalla. (3-4 päivää) 
 
ESITESTI 
Esitestin laatiminen tai päivittäminen, testin 
käytännönjärjestelyt ja tiedottaminen, arviointi ja palautteen 
anto opiskelijalle, yhteydenpito testaajaan/testi-
ilmoittautumiset. (noin 1 päivä). 
 

Tulokset ja mittarit Valmennukseen osallistuvien aktiivisuus, opetuksen aikana 
tehtävien tekoon ja keskusteluun osallistuminen ja 
kotitehtävien tekeminen. Esitestin pisteet, oikeaan testiin 
osallistuminen osaamisen kartuttua ja oikean testin 
läpäisymäärä. 
 

Yhteystiedot Annika Kuusisto, annika.kuusisto@sataedu.fi 
Jaana Mäki, jaana.maki@sataedu.fi 
 

Malliin liittyvät linkit 
ja liitteet 

Blogi 
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2019/09/18/hygieniapassi-
tahtaimessa/ 
 
Tehtävät: Omavalvonta (tehtävä ja sanasto), vastakohdat-
sanastotehtävä 

Mallin taustaa 
 

Hankkeessa pilotoitiin neljä valmentavaa korttikoulutusta, osa 
lähiopetuksella ja osa verkossa eri kestoisina. Hanke 

https://siltojasiirtymiin.home.blog/2019/09/18/hygieniapassi-tahtaimessa/
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2019/09/18/hygieniapassi-tahtaimessa/
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2019/09/18/hygieniapassi-tahtaimessa/
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2019/09/18/hygieniapassi-tahtaimessa/
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mahdollisti myös materiaalin keruun ja Teams-alustan 
laatimisen, joka juurtui taloon käyttöön hygieniapassin 
valmistavaan opetukseen. 


