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TULOKSET

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida sosiaalialalle ja liiketalouden alalle non-stop-
lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja jossa integroidaan suomen 
kielen koulutus ammattiaineisiin. Tavoitteena on myös suunnitella ja pilotoida korkeamman tason 
(YKI4) ammatillisen suomen ja ruotsin  kielen koulutusmalli sekä työnhakuvalmennuksen malli. 

Työnhakuvalmennuksen malli
suomen ja ruotsin kielellä

Ammatillisen suomen ja 
ruotsin kielen koulutusmalli

toteutettuna yrityksissä ja 
eri organisaatioissa

Sosiaalialan lisäkoulutusmalli 
(15 op)               

Toteutustavat: lähiopetus, 
työn opinnollistaminen ja verkko

Liiketalouden lisäkoulutusmalli
osana Suomalaisen työelämän osaaja 

-korkeakouludiplomia (60 op)
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Liiketalouden lisäkoulutusmalli
osana Suomalaisen työelämän osaaja 

-korkeakouludiplomia (60 op

• Opinnot suoritettiin Jyväskylän avoimen korkeakoulun tarjontana 
siten, että hankkeeseen osallistuneilla se oli maksutonta.

• Opinnot oli suunniteltu kestämään 1-1,5 vuotta, mikä tarkoittaa n. 
20-30 opintopisteen lukukausivauhtia. Koulutuksen aikana opiskeltiin 
suomen kieltä ja suomalaisia työelämätaitoja sekä samanaikaisesti 
oman valinnan mukaan liiketalouden ammattiopintoja
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Hyvät käytänteet, jotka hankkeen aikana 
pilotoitiin

• opiskelijalähtöinen ja ratkaisukeskeinen näkökulma

• jatkuva ohjaus, läksykerho ja kieliklinikka

• vertaisryhmän kokoaminen ja vertaistuki

• opiskelijatutorit käytännön apuna

• kattava orientaatio järjestelmistä ja opiskelutavoista sekä 
oppimistavoitteiden ja opintojen rakenteen suunnittelu

• kielitaidon tason testaus pohjana opintojen suunnittelulle

• opintojaksojen opettajilta saadun palautteen hyödyntäminen pilotissa

• työkalupakki opettajille kieli- ja kulttuuritietoisuudesta
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Sosiaalialan lisäkoulutusmalli 
(15 op)               

• Koulutusaika oli 3 kuukautta.

• Opiskelijat haastateltiin ennen koulutuksen alkua sekä samalla 
testattiin suomen kielen taitoa. Verkkototeutuksessa ei ollut 
ennakkohaastattelua, vaan opiskelijat valittiin hakemuksen 
perusteella.

• Opiskelijat kokivat, että heidän suomen kielen taitonsa oli 
vahvistunut koulutuksen aikana.
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UOMA-hankkeessa toteutettu sosiaalialan lisäkoulutusmalli

Koulutuksen toteutustavat:
- Monimuotokoulutus

- Työn opinnollistaminen
- Verkko

Moodle-oppimisalusta toimivin 

Opiskelijan jatkuva ohjaus, uraohjaus

Koulutuksen teemat: 
- Sosiaalialan perusteet 5 op

- Sosiaalialan lainsäädäntö 5 op
- Sosiaalialan palvelujärjestelmä 5 op

SOSIAALIALAN 
LISÄKOULUTUSMALLI

15 op

Tutustuminen työelämään, työelämäjaksot, 
vierailut sosiaalialan ympäristöihin

Suomen kielen integrointi koulutuksessa 
suoritettaviin ammatillisiin tehtäviin

Ammatillisen opettajan ja suomen kielen 
opettajan saumaton yhteistyö
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Ammatillisen suomen ja ruotsin kielen koulutusmalli
toteutettuna yrityksissä ja  eri organisaatioissa

• Koulutus järjestettiin sekä suomen että ruotsin kielellä.

• Pilotointien tuloksena todettiin, että

• Tämän kaltaisella kielikoulutuksella on tarvetta yrityksissä

• Sekä suomen- että ruotsinkieliset kantasuomalaiset olisivat olleet 
kiinnostuneita osallistumaan koulutuksiin, mutta valitettavasti he eivät olleet 
kohderyhmää.

• Suunnitteilla on jatkossa toteuttaa suomen ja ruotsin kielen koulutusta 
avoimen korkeakoulun tarjonnassa.
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Työnhakuvalmennuksen malli
suomen ja ruotsin kielellä

• UOMA-hankkeen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille tarkoitetun 
työnhakuvalmennuksen uutuusarvoa on se, että valmennuksessa 
yhdistettiin työnhakuvalmennus ja kielten opetus. 

• Valmennuksesta opiskelijat saivat 2 opintopisteen todistuksen.

• Pilotointien tuloksena todettiin, että

• maahanmuuttajat kokivat tärkeäksi tutustua suomalaiseen työelämään

• henkilökohtainen ohjaus valmennuksen aikana lisäsi itsevarmuutta hakeutua 
työelämään

• opiskelijoille muodostui työelämäverkostoja valmennuksen aikana, joka 
jatkossa edistää työnhakua
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