
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koulutuskeskus Salpauksen Kieli-, kulttuuri- 
ja maahanmuuttajakoulutus 
 
Olemme suunnitelleet ja järjestäneet maahanmuuttajien koulutusta vuodesta 1988 
lähtien. Suomen kielen ja suomalaisen tapa- ja yrityskulttuurin lisäksi koulutus 
sisältää työelämään valmentautumista ja ohjausta esimerkiksi jatko-opintojen ja 
tulevaisuuden suunnittelussa. Koulutuksen tärkeitä teemoja ovat myös suomalaisen 
yhteiskunnan ja toimintatapojen tuntemus, työelämävalmennus, työssäoppiminen 
työpaikoilla, eri ammattialojen opintoihin valmentautuminen ja tietotekniikka.  
Koulutusta toteutetaan lukuvuonna 2010-2011 sekä päivä- että iltakoulutuksena. 
Päiväkoulutus on suunnattu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja ilta- ja 
yrityskoulutus on joustava vaihtoehto myös sellaisille, jotka ovat jo työllistyneet 
Suomessa.  
Toteutamme myös monikulttuurisuuteen ja kulttuurien tuntemukseen liittyvää 
koulutusta yrityksille, yhteisölle ja yksittäisille suomalaisille. 
 
Koulutuskeskus Salpaus, Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut 
Maahanmuuttajakoulutus 

opintosihteeri Taru Kontula, (03) 8283715 
Käyntiosoite: Svinhufvudinkatu 13 A, 15110 Lahti / Opintie 2, Heinola 
Puhelinvaihde ja sähköposti 

Puh. *(03) 828 11, vaihde 
etunimi.sukunimi@salpaus.fi  
Syksyllä alkavien koulutuksien infotilaisuus 
Infotilaisuus kaikista edellä mainituista koulutuksista torstaina 19.8.2010 klo 17 
Lahti, Svinhufvudinkatu 13 A  

Heinola, Opintie 2 
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautuminen 

kouluttaja Marja Ahola, puh. 044 7080279, marja.ahola@salpaus.fi (Lahti) 
kouluttaja Katja Kalkela, puh. 044 7080688, katja.kalkela@salpaus.fi (Lahti) 
kouluttaja Kyllike Ladva, puh. 044 708 0288, kyllike.ladva@salpaus.fi (Heinola) 
 

 
 

Suomen kielen ja kulttuurin iltakoulutus syksy 2010 
– kevät 2011 
Milloin?   
Syksyn koulutukset alkavat viikolla 35/2010 ja päättyvät viimeistään viikolla 21/2011.  
Opiskelu on monimuoto-opiskelua, tavallisimmin 1-2 kertaa viikossa iltapäivisin ja/tai  
iltaisin. Koulutukseen sisältyy ohjausta ja etäopiskelua henkilökohtaisen  
opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
Missä?   
Svinhufvudinkatu 13 A, Lahti tai Opintie 2, Heinola 
Paljonko maksaa?  
10 ov 120 e, 5 ov 60 e , 3 ov 35 e ja 2 ov 25 e. Maksuun sisältyy kouluttajan materiaali, ei 
oppikirja. 
KURSSIT 
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 1 (A1.3), 10 ov, vko 35/2010 – vko 21/2011, Lahti ja Heinola. 
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 2 (A2.1), 10 ov, vko 35/2010 – vko 21/2011, Lahti. 
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 3A (A2.2), 5 ov, vko 35/2010 – vko 21/2011, Lahti. 
Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 3B (A2.2), 5 ov, vko 2/2011 – vko 21/2011, Lahti. 
Suomen kielen ja kulttuurin jatko-opinnot 1A ja 1B (B1.1), 5 ov, alkaen vko 35/2010 - vko 21/2011 Lahti. 
Suomea jokaiseen päivään (B1.2), 3 ov, vko 35/2010 – vko 51/2010, Lahti. 
Valmennus suomen kielen Yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason testiin, 3 ov, vko 35/2010–vko 51/2010, 
Lahti. 
Suomen kielen puhumisen aktivointi, 3 ov, vko 35/2010 – vko 51/2010, Lahti. 
Kirjallisen suomen kielen koulutus, 3 ov, vko 35/2010 – vko 51/2010, verkkokurssi, Lahti ja Heinola.  
Suomen historia draaman keinoin, 3 ov, vko 35/2010 – vko 51/2010, Lahti. 
Elämäkerta, kieltä ja kulttuuria narratiivisen ja sosiaalisen osallistamisen menetelmien keinoin, 3 ov, vko 
35/2010 – vko 51/2010, Lahti. 
Suomalainen työelämä, 3 ov, 2/2011 – vko 21/2011, Lahti. Mahdollisuus suorittaa työelämäsertifikaatti. 
Kenelle? 

 Työssäkäyville maahanmuuttajille, jotka haluavat aktivoida tai kehittää kielitaitoaan työelämän tarpeita 
vastaavaksi. 

 Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ja kielitaidon vahvistamista 
opinnoissaan. 

 Koulutukset sopivat myös maahanmuuttajille, jotka ovat työttöminä työnhakijoina. 
Tavoite ja sisältö  
Perusopintojen (A-tason opintojen) tavoitteena on saada perustaidot suomen kielestä ja kulttuurista sekä 
antaa tietoa suomalaisesta työelämästä. Jatko-opintojen (B-tason opintojen) tavoitteena on vahvistaa jo 
saavutettua hyvää kieli- ja kulttuuriosaamista työelämän tarpeita vastaaviksi tai valmentaa Yleisen 
kielitutkinnon (YKI) keskitason testiin. Suomen kielen puhumisen aktivointi ja Elämäkerta –opinnoissa 
tarjotaan mahdollisuus suomenkielisen keskustelun harjoitteluun. Kirjallisen suomen kielen koulutus on 
suunnattu niille, jotka tarvitsevat erityisesti suomen kielen kirjallista taitoa ja joilla on mahdollisuus opiskella 
verkossa. Suomen historia draaman keinoin ja Suomalainen työelämä antavat tietoa suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja työelämästä. 
Opetussuunnitelma ja oppimateriaali 
Opetussuunnitelmat perustuvat opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen 
suositukseen opetussuunnitelmaksi 2007 tai ne räätälöidään asiakkaan/asiakasyrityksen kanssa yhdessä. 
Käytössämme on koulutukseen soveltuva oppikirja ja/tai kouluttajan oma materiaali.  
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Eurooppalainen Yleisen kielitutkinnon 
viitekehys  taitotasot (YKI) 

A1 (A1.1–
A1.3)  

1  
 

A2 (A2.1–
A2.2)  

2  
 

B1 (B1.1–
B1.2)  

3  
Suomen kansalaisuuden  
saamiseksi vaadittava 
taitotaso 

B2 (B2.1–
B2.2)  
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C1 (C1.1–
C1.2)  
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C2 (C2.1–
C2.2)  
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 Maahanmuuttajien suomen kielen taitotasot, 
kuvaus ja vastaavuus yleisen  

kielitutkinnon tasoihin 
 
A1 Opiskelija selviytyy kaikkein yksinkertaisimmissa arkielämän tilanteissa. Osaa antaa 

perustiedot itsestään ja vastata itseään koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin. Ymmärtää 
yksinkertaistettua puhetta tutusta aiheesta ja osaa etsiä tietoja erittäin lyhyestä tekstistä. 
Tuntee omaan elämään ja arkipäivään liittyvää sanastoa. Kirjallinen ilmaisu on niukkaa. 
A2.1 Opiskelija selviytyy tavallisimmissa asiointitilanteissa sekä ymmärtää 

odotuksenmukaista ja selkeää toistettua puhetta. Osaa esittää yksinkertaisia kysymyksiä ja 
vastata niihin. Ymmärtää pääajatukset parin kappaleen pituisesta selkeästä tekstistä. Osaa 
kuvata asioita konkreettisella tasolla, esimerkiksi täyttää yksinkertaisen lomakkeen ja 
kirjoittaa lyhyen viestin. 
A2.2 Opiskelija ymmärtää melko paljon aihepiiriltään tutusta normaalitempoisesta 

yleiskielisestä puheesta. Suullinen kielitaito riittää käytännönläheisissä keskusteluissa ja 
omaan elämään liittyvissä, ennakoitavissa arki- ja työelämän tilanteissa. Osaa pyytää 
selvennystä. Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia lyhyehköstä asiatekstistä, 
esimerkiksi selkeistä ohjeista ja ilmoituksista. Osaa kirjoittaa yksinkertaisen tekstin, 
esimerkiksi lyhyen hakemuksen, luettelomaisen toimintaohjeen tai tehtäväkuvauksen. 
B1.1 Opiskelija selviytyy tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa 

kohtalaisesti sekä työssä että vapaa-aikana. Opiskelijan kielitaito riittää käytännönläheiseen 
työhön ja ammatillisiin opintoihin, jos hän saa tukea. Ymmärtää pääasiat yleiskielisestä 
tekstistä. Kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti, esimerkiksi vastaamaan suppeasti mutta 
ymmärrettävästi tiedusteluihin ja laatimaan sähköpostitiedotteen. 
B1.2 Opiskelija selviytyy tavallisissa suullisissa ja kirjallisissa kielenkäyttötilanteissa melko 

luontevasti sekä työssä että vapaa-aikana. Havaitsee eroja muodollisen ja epämuodollisen 
tekstin ja puheen välillä. Ymmärtää monenlaisia yleiskielisiä tekstejä pääosin. Pystyy 
tuottamaan jäsentynyttä tekstiä, esimerkiksi lyhyen esseevastauksen, ja perustelemaan 
mielipidettään. 
B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso 
B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito 
C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso 
C1.2 Toimiva taitava kielitaito 
C2.1 Äidinkielisen kaltainen kielitaito 
C2.2 Taitavan äidinkielisen kielitaito 

 

 


