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MALLI: Kieli- ja opiskelutaitojen valmennus ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuville maahanmuuttajille 
MALLINNUS: Länsirannikon koulutus Oy Winnova 
 
 

Mallin tavoite ja 
kohderyhmä 

Kieli- ja opiskelutaitojen valmennus lähiopetuksena, 
hybriditoteutuksena tai verkossa maahanmuuttajille, 
joilla on tarkoitus hakeutua ammattiopintoihin ja tarve 
kehittää perusvalmiuksiaan. Tavoitteena on kehittää 
suomen kielen taitoa, matemaattisia ja tietoteknisiä 
taitoja, tutustua opiskelualoihin ja –mahdollisuuksiin 
sekä ymmärtää suomalaisen koulutusjärjestelmän 
toimintatapoja. Osallistujan ohjaaminen jatkopolulle on 
valmennuksen keskeinen tavoite. 
 

Kuvaus mallin sisällöistä 
ja toimenpiteistä 

1.Suomen kielen taidon vahvistaminen toivealan 
kielitaitovaatimuksen mukaisesti (esim. A2.2 > B1.1) 
 -   haku- ja opiskelutilanteissa käytettävän suomen 
kielen harjoittelu 
 -   itseä kiinnostavan alan ammattisanastoon 
tutustuminen 
  
2. Matemaattisten ja tietoteknisten valmiuksien 
kehittäminen 
 -   peruslaskutoimitukset ja sanallisten tehtävien 
ratkaisu 
 -   sähköpostin, sähköisen oppimisympäristön ja 
muiden perussovellusten käyttö 
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3. Urasuunnittelu, hakeutuminen ja 
opiskeluvalmiudet 

− aikaisempien opintojen tunnistaminen ja    
tunnustaminen  

− opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden ja 
mahdollisuuksien kartoittaminen 

− itsenäinen tiedonhaku ja suunnitelmien 
tekeminen 

− ammatilliseen koulutukseen tutustuminen ja 
hakeutumiseen ohjaaminen 

tarvittaessa opiskelijan henkilökohtainen ohjaus 
 

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

Markkinointi 
Esite jaettavaksi opettajille kotoutumiskoulutusten 
loppuvaiheeseen, valmentaviin koulutuksiin, TE-
toimistoihin ja ammatillisten koulutusten 
maahanmuuttajaryhmiin 

− tiedote sähköpostitse koko organisaatioon ja 
sidosryhmille 

− tiedote sosiaalisessa mediassa 
Perehdytysmateriaalit 

− Oppikirjat: Työelämän suomea 1 ja 2, 
Finnlectura, 2017 

− Turun kristillisen opisto: Matematiikkaa 
maahanmuuttajille-materiaali: 

      matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf  (turunkristillinenopisto.fi) 
− Matkalla Ammattiin-sivusto 

               Matkalla ammattiin – Opin portailla (diak.fi) 
 

Resurssit ja käyttöönotto Aikataulutus  

https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf
https://turunkristillinenopisto.fi/wp-content/uploads/2019/09/matematiikkaa_maahanmuuttajille.pdf
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
https://opinportailla.diak.fi/matkalla-ammattiin/
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Lähiopiskelu 1-2 kertaa viikossa, noin 3 oppituntia 
kerrallaan neljän kuukauden ajan, laajuus yhteensä 80 
tuntia. 
Henkilöstöresurssit 

− S2- ja ohjaava opettaja 
− Matemaattisten ja tietoteknisten aineiden 

opettaja 
− Opinto-ohjaaja 
−  

Toteutustavat 
Toteutuksessa suositellaan lähi- ja etäopetuksen 
yhdistelmää. Sähköisen oppimisympäristön käyttö 
edistää opetuksen eriyttämistä ja 
henkilökohtaistamista 
 

Tulokset ja mittarit Tulokset 
Kielitaidon ja muiden perusvalmiuksien kehittyminen 
siten, että sijoittuminen koulutukseen tai työhön on 
mahdollista tai urasuunnitelmien selkiytyminen 
 
Laadullisen palautteen kerääminen ja osallistujien 
sijoittumisen seuranta 

− suomen kielen lopputestaus kielitaidon 
kehittymisen ja soveltuvuuden arvioimiseksi 

− palautelomake koulutuksen päättyessä 
− kyselylomake sijoittumisesta oppilaitoksiin ja/tai 

työelämään noin 3kk kuluttua koulutuksen 
päättymisestä 

 
Yhteystiedot Länsirannikon Koulutus Oy Winnova 

Hankepäällikkö: Niina Engblom 
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Hanketyöntekijä: Karoliina Väre 
Yhteistyökumppani: Tarja Klemetti, Perusta-hanke 
 
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@winnova.fi 

Malliin liittyvät linkit ja 
liitteet 

Valmennuksen esite 
Suomen kielen tehtäviä  
Palautelomake valmennukseen jälkeen 
Sähköisen sijoittumiskyselyn tulokset 
Siltoja siirtymiin -hankkeen blogikirjoitukseen: 
Kieli- ja opiskelutaitojen valmennus – Siltoja Siirtymiin (home.blog) 
 

(Muuta) 
Esim. juurruttamisesta 
 

Osia tämän valmennuksen mallista on juurrutettu 
maahanmuuttajille suunnattujen ammatillisten 
perustutkintokoulutusten OPVA-jaksojen ja 
ammatillisen kotoutumiskoulutuksen toteutukseen. 

https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/03/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus-_2020_esite.pdf
https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/03/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus-_2020_esite.pdf
https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/03/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus-_2020_harjoitukset.pdf
https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/03/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus-_2020_harjoitukset.pdf
https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/04/kyselyn-tulokset-kevaan-2020-valmennuksen-jalkeen.pdf
https://siltojasiirtymiinhome.files.wordpress.com/2021/04/kyselyn-tulokset-kevaan-2020-valmennuksen-jalkeen.pdf
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2020/06/17/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus/
https://siltojasiirtymiin.home.blog/2020/06/17/kieli-ja-opiskelutaitojen-valmennus/

