
 

 

 

 

Verkkokoulutus liiketalouden alan opiskelijoille 

Sedu Aikuiskoulutuksessa toteutettiin Skype for Business-yhteydellä kaksi liiketalouden alan 

opiskelijoille suunniteltua pilottikoulutusta syksyjen 2016 ja 2017 aikana. Koulutukset olivat 

osa korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden urapolkujen sujuvoittamiseen suunnattua 

valtakunnallista Urareitti-hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on innovatiivisten 

kielenoppimismenetelmien kehittäminen. 

Syksyn 2016 verkkokoulutus: BOOSTIA AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 

Koulutukseen osallistui neljä opiskelijaa, joista kolmella oli liiketalouden alan koulutustausta 

ja joista yksi oli tuolloin perustamassa omaa yritystä. Yhden opiskelijan kielitaito oli A2.2-

tasolla ja kolmen tasolla B1.2. Osallistujat rekrytoitiin Sedu Aikuiskoulutuksen 

kotoutumiskoulutuksien päättäneistä opiskelijoista, jotka olivat valitsemassa ammatillista 

koulutus- tai työllistymispolkuaan liiketalouden alalta.  

Koulutuksen tavoitteena oli kerrata yleistä perussanastoa ja aktivoida edeltä käsin opiskellun 

liiketalouden alan ammatillisen sanaston käyttämistä sekä suullisessa että kirjallisessa 

ilmaisussa ja näin tukea opiskelijoiden menestymistä liiketalouden alan opinnoissa ja 

työllistymisessä. 

Koulutukseen sisältyi yhdeksän kahden tunnin pituista Skype-kokousta ja yksi 

lähiopetuspäivä. Käsitellyt teemat olivat: Asiakaspalvelu, markkinointi, yrityksen 

perustaminen, kansainvälinen kauppa ja matkailu. Näistä aiheista koulutusta varten laadittiin 

sanastot ja niihin liittyviä kirjallisia tehtäviä, joiden palautus ja arviointi hoidettiin s-postitse. 

Kirjalliset tehtävät sisälsivät tekstinymmärtämis-, käännös- ja kirjoitusharjoituksia 

liiketalouden alalta. 

Skype-kokousten sisällöissä keskityttiin suullisen ilmaisun harjoittelemiseen esityksien, 

kommenttien, mielipiteen ilmausemisen ja vapaan keskustelun avulla. Teemojen käsittelyä 

ohjattiin niille aihealueille, jotka olivat opiskelijoiden jatkosuunnitelmien kannalta oleellisia. 

Opiskelijat antoivat palautteensa koulutuksesta ESR-lomakkeella. 

 

 

 



 

 

 

Syksyn 2017 verkkokoulutus: ROHKEUTTA PUHUMISEEN 

Koulutukseen osallistui neljä opiskelijaa, joista kahdella oli liiketalouden alan koulutustausta. 

Opiskelijoiden kielitaitotasot olivat A2.1 (2), A2.2 ja B1.2.  Kolme opiskelijaa ei ollut käyttänyt 

luokkahuonetilanteiden ulkopuolella ollenkaan suomen kieltä. Heistä kahden äidinkieli oli 

englanti ja yhdellä sujuva englannin vieraan kielen taito, joten he olivat tottuneet 

arkielämässään kommunikoimaan pelkästään englanniksi. Neljäs opiskelija oli suorittanut YKI-

tutkinnon taitotasolla 3, mutta oli sen jälkeen päässyt käyttämään kieltä käytännössä vain 

satunnaisesti. 

Koulutuksen tavoitteena olikin rohkaista ja aktivoida opiskelijoita suomenkielisen keskustelun 

ylläpitämiseen edeltä käsin rajatusta aiheesta. Tavoitteena oli myös kokeilla, miten dialogi, 

kommentointi ja keskustelu eri kielitaitotasoilla olevien opiskelijoiden kesken madaltaisi 

kynnystä käyttää suomea.   

Koulutukseen sisältyi kahdeksan kahden tunnin Skype-kokousta, joiden teemat olivat: Kerro 

kuvasta tarina, tuote-esittely, väittely, mainonta, matkailu ja kulttuurierot yrityskulttuurissa 

sekä yksi lähipäivä, jonka aikana opiskelijat pitivät suullisen esityksen valitsemastaan 

aiheesta. Koulutuksen aiheet olivat miltei samat kuin vuoden 2016 koulutuksessa, mutta 

sanasto oli opiskelijoiden taitotasot huomioon ottaen yleiskielisempää.  

Opiskelijoille jaettiin koko koulutuksen ajan taustamateriaalia, joka oli heidän käytettävissään 

OnDrivessa. Materiaaliin sisältyi paljon kuva- ja videoaineistoa, jonka avulla opiskelijoita 

pyrittiin aktivoimaan ja assosioimaan opittua sanastoa visuaaliseen aineistoon. 

Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti Skype-kokouksiin ja antoivat palautteen ESR-lomakkeella. 
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