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•

Koulutuksen kohderyhmänä ovat koulutukseen soveltuvat TE-toimiston maahanmuuttaja-asiakkaat,
jotka tarvitsevat toiminnallisia suomen kielen opintoja
työllistyäkseen tai päästäkseen ammatilliseen koulutukseen.
Koulutuksessa on tavoitteena parantaa opiskelijan
suomen kielen taitoa ja lisätä opiskelijan valmiuksia
siten, että hän etenee joko ammatilliseen tutkintoon
johtavaan koulutukseen tai työllistyy. Opiskelijan taidot ja tiedot sosiaali- ja terveysalojen ja palvelualojen
koulutuksista ja töistä lisääntyy. Koulutuksen jälkeen
voi hakeutua suorittamaan maahanmuuttajia työllistävien alojen tutkintoihin, kuten esimerkiksi sosiaalija terveysalan pt (lähihoitaja), ravintola- ja cateringalan pt (kokki) tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt
(toimitilahuoltaja) tai muihin alojen koulutuksiin. Opiskelijaa ohjataan myös mahdolliseen oppisopimuskoulutukseen, jos opiskelijalla on työpaikka tiedossa.

Koulutuksen kokonaislaajuus on henkilökohtaisen
opintosuunnitelman mukaan enintään 80 päivää.
Koulutus muodostuu lähiopetuksesta 52 päivää,
etäopiskelusta 8 päivää ja työpaikalla oppimisesta 20
päivää. Etäopiskelu tukee lähiopetuksen sisältöjä ja
valmentaa työpaikalla oppimisen jaksolle

henkilökohtaistaminen, opintojen ohjaus ja henkilökohtaisen jatkosuunnitelman laatiminen
1. Suomen kielen opinnot liittyen sosiaali- ja terveysalojen ja palvelualojen ammatteihin.
• Suomen kieli ja viestintätaidot, kertausta suomen kielen opintoihin
• opiskelu, työelämä ja yhteiskunnassa toiminen: sosiaali- ja terveysalan sekä palvelualan ammatit, työnhaku, palkka, verot ym.
työelämään liittyvät toiminnot
• mediasanasto: tietotekniikka, mediavälineet, uutiset, tv-ohjelmat, sosiaalinen media
ja oppimisympäristöt
• Suomi-tietoutta eli tapakulttuuria, kaksi- ja
monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta
• Kuunteleminen ja puhuminen
• itsensä esitteleminen ja omasta elämästä
kertominen
• perussanasto ja fraasit sekä arkielämän
kielenkäyttötilanteet
• Lukeminen ja kirjoittaminen
• ammattialoihin liittyvän tekstin lukeminen ja
lukemisen ymmärtäminen
• ammattialoihin liittyvän tekstin kirjoittaminen
• yksinkertaiset tekstinkäsittelytaidot
• Numeeriset taidot
• ammattialoihin liittyvät lukujen ja mittayksiköiden käsittely sekä peruslaskutoimitukset
2. Työelämätuntemuksen lisääminen
• sote-alojen sekä palvelualojen koulutuksiin ja
työpaikkoihin tutustuminen
• hätäensiapu
3. Työpaikalla tapahtuva oppiminen 20 päivää
Koulutuksesta järjestetään info-tilaisuus
keskiviikkona 16.10.2019 klo 12.00-13.00
Oulun Palvelualan Opistossa osoitteessa
Teuvo Pakkalan katu 15, Oulu.
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