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Työssä kotoutumisen mallin vaiheet
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Osaamisen kartoitus

Osallistujan 
kielitaito-
taso A1.2

Latinalaisten 
aakkosten 
luku- ja 
kirjoitustaito

suomen kielen 
tuen tarve

digitaidot

työelämätaidot ja 
-tiedot

Ei sisällä 
kielitaitotason

testausta.

suomen kielellä

kesto 

yksilö- tai 
ryhmäkartoitus

Räätälöidään 
ammattialan ja 

osallistujan 
tarpeiden 
mukaan.

sisältö 

käsitekartta

kirjoitus-
tehtävä(t)

ryhmätyöt, 
keskustelu

mobiili-
harjoitukset

itsearviointi-
lomake
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Kotouttava valmennus

suomen kielen ja 
viestintätaitojen 

opetus

työelämätaidot ja 
–tiedot

digiosaaminen

yksilö- ja/tai 
pienryhmäopetusta

säännölliset 
tapaamiset kerran 

viikossa

yhteisopettajuus 
ja/tai jaettu 
opettajuus

erityisen tuen 
kohdentaminen 
sitä tarvitseville

Räätälöidään 
ammattialan ja 

osallistujan 
tarpeiden mukaan.

työkalut ja
-välineet,
ammattialan 
tärkeimmät 
verbit ja 
sanasto 

eteneminen

sisältö

valmennuspäiväkirja

toimintaympäristön 
kielellistäminen

mobiiliharjoitukset

portfoliotyöskentely

KIITO-sovellus

suomen kielen 
info
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Kotouttava valmennus

• Harjoittelun kohdentaminen juuri käsillä olevaan toimintaan motivoi ja auttaa 
osallistujaa tunnistamaan omaa kielellistä osaamistaan.

• Monilla osallistujilla kielen oppimisen haasteena oli sanojen mieleen 
palauttaminen, joten 
toimintaan palaaminen ja sanojen kertaaminen eri tavoin on tärkeätä.

• Päivän säännöllinen rytmitys taukoihin ja riittävät liikettä edellyttävät tehtävät 
(toiminnallisuus), joiden avulla mm. tarkkaavaisuutta on voitu nostaa 
opetustuokioiden ajaksi. 
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Työssä kotoutumisen koulutus KotoPro-
oppimisalusta

ammattiala-
kohtaiset  
portfoliot
-keittiö- ja 
ravintola-ala
-kiinteistönhoito
-rakennusala
-varastoala
-autoala

työohjeiden 
selkokielistäminen

työssä tarvittava 
kielitaito

tehtäväkohtainen 
kielitaito

ammattialakohtainen 
sanasto ja käsitteistö

työelämän kortit ja 
passit

työelämätaidot ja 
-tiedot

digitaidot

yksilö- ja/tai 
pienryhmäopetus 

TAKKissa

yksilöopetus 
työpaikalla

yksilöity 
etäopetus

pariopetus

jaettu opettajuus

Sisältö räätälöidään 
työnantajan, 

ammattialan ja 
opiskelijan tarpeiden 

mukaan.

työssäoppimis-
päiväkirja

portfolio-
työskentely

valmentautuminen 
työelämän korttien 

suorittamiseen

työympäristön 
kielellistäminen

mobiiliharjoitukset
KIITO-sovellus

suomenopettaja 
osallistuu koulutuksen 

aloituspalaveriin



14.8.2019

Yksilöllinen työpaikalle vietävä kielituki

yksilöopetus 
työpaikalla

4 – 10 
tapaamista

1 – 2 tuntia / 
kerta 

säännölliset 
tapaamiset;

sama 
viikonpäivä ja 

kellonaika

varauskortti

Sisältö räätälöidään  
työnantajan, ammattialan 

ja opiskelijan tarpeiden 
mukaan.

Suomenopettaja 
osallistuu koulutuksen 

aloituspalaveriin.

opiskelutaitojen 
kehittäminen

sovellusten 
käytön 

lisäopastaminen

portfoliotyöskentelyn 
alustaminen

kirjallisten 
tehtävien 

tarkistaminen

motivointi, 
tsemppaus

keskustelu

työympäristön 
kielellistäminen

työelämän kortteihin 
ja passeihin 

valmentautuminen
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Työssä kotoutumisen koulutus

Kokemuksia:

• Viikoittaiset työpaikkakäynnit pitävät yhteistyön työpaikan henkilöstön 
kanssa säännöllisenä ja aktiivisena, madaltavat kynnystä ottaa esille erilaisia 
asioita työnkulusta sekä edesauttavat kaksisuuntaisen kotoutumisen 
mahdollisuutta.

• Hyviä kokemuksia mallista, jossa työpaikkaohjaaja-maahanmuuttaja –
toimivat työparina. Ne osallistujat, joiden työpaikkaohjaaja toimi aktiivisesti 
maahanmuuttajan työparina kokivat oppineensa eniten suomen kieltä.

• Osa osallistujista koki opettajan viikoittaisen käynnin työpaikalla 
riittämättömäksi ja toivoi yhtä kokonaista opiskelupäivää viikossa suomen 
kieleen myös siksi, että viisipäiväinen työviikko tuntui raskaalta.
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Työssä kotoutumisen koulutus

• Haasteita:
Osalle opiskelijoista ajatus työpaikasta oppimisympäristönä on vielä vieras. Ajatus, 
että työpaikalla tehdään työtä ja koulussa opiskellaan, on joillekin osallistujille 
hyvin syvään juurtunut ja vaatineekin vielä aikaa, että muutosta ajattelutavassa 
tapahtuu. Myös ajatus siitä, että opettaja tulee työpaikalle opettamaan, on 
monille vieras ja sen tarkoitusta ei täysin ymmärretä. 

• Jos työssä ei tarvita paljon kieltä (suorittavan työn tehtävät) tai jos 
kielenkäyttötilanteita ei juuri esiinny työpäivän aikana (työ on hyvin itsenäistä) tai 
työpaikan kieli on joku muu kuin suomi, opiskelijoiden motivaatio opiskella kieltä 
vähentyi selvästi sekä koulutuksen että tuetun palkkatukijakson aikana.
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Kehittämistyö

työturvallisuus-
kortti-

materiaalia

Mukana työryhmässä, 
jossa selkokielistetään
työturvallisuuskortti-
koulutusmateriaali, 
testikysymykset sekä 
työkirja. Työryhmää 
johtaa TTK:n
asiantuntija Petri 
Pakkanen.

hygieniapassi
-materiaalia

tulityökortti-
koulutuksen 

testikysymysten 
selkokielistäminen

Yhteistyössä Suomen 
Pelastusalan 

Keskusjärjestön 
SPEKin

kehittämispäällikkö 
Heli Hätösen kanssa    

Kielitietoisen 
ohjaamisen 
vinkkilista 
työpaikka-

ohjaajan tueksi

ammatti-
ala-

kohtaiset 
portfoliot

Laadittu yhteistyössä TAKKin
ammatillisten kouluttajien kanssa

-keittiö- ja ravintola-ala
-kiinteistönhoito
-rakennusala
-varastoala
-autoala

Yhteistyö Puhti- ja 
Noheva-

hankkeiden kanssa, 
VALMA-

koulutuksen kanssa
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KIITO-mobiilisovellus
Toteuttaja Haltu Oy

Tehtäväkohtaisen 
osaamisen ja 

työssä tarvittavan 
kielitaidon 

kehittyminen

1. tallentaa 
puhetta

2. kuvata ja 
nimetä 

työympäristöä

3. kirjoittaa 
muistiinpanoja

kääntää 
puheen 
tekstiksi

voi liittää 
kuvia

KIITO-sovellus tukee esimerkiksi työpaikalla 
annettavien suullisten työohjeiden ymmärtämistä. 
Tämä oli monen kohtaamamme työpaikkaohjaajan 
mielestä yksi tärkeimmistä vuorovaikutukseen liittyvistä 
haasteista työssä kotoutumisen aikana.

Ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista
(Play Store ja App Store).

osallistuja

työpaikka-
ohjaaja

https://blog.haltu.fi/kiito-mobiliisovellus-maahanmuuttajien-kotoutumisen-tueksi/
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Kielenopetuksen haasteita

• Milloin ja millainen kielitaito on riittävä työelämään? Millä tai miten sitä mitataan?

Näemmekö maahanmuuttajien kieli- ja viestintätaidot resurssina vai puutteena?

• Hanke on osoittanut, että kielitaitotasolla A2.1 voi saada työpaikan, mutta toisaalta 

kielitaitotaso B1.1 koetaan työelämässä vielä riittämättömäksi. 

• Tarvitaan lisää tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, millaisia kielenkäyttötilanteita 

erilaisiin työtehtäviin liittyy ja millaista kieltä niissä toimimiseen tarvitaan. 

(Lilja&Tapaninen, 2019)

• Tarvitaan myös lisää saumatonta yhteistyötä suomenopettajan, ammatinopettajan ja 

työpaikkaohjaajan kesken.
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