
TUVA maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden polut 

 

Hakeutuminen

•Kotoutumisaikaa jäljellä -> voisivat jatkaa TUVAan jos kielitaito riittää  (saavat tuen)

•Kuntakokeilun asiakkaat, joilla kotoutumisaika ohi  (pitää selvittää mistä rahoitus /tuki opiskelijalle, KUKA?)

•Urasuunnittelu ja kielitaidon vahvistaminen -> tavoitteena nopea siirtyminen suorittamaan tutkintoa

Haastattelu

•Kielitestaus jos ei ole jo testattu aikaisemmin.

•Maahanmuuttajiin painottuvat TUVA-opettaja (omaohjaaja) ja uraohjaaja/opo yhdessä (Yhteistyö Te-toimiston työvoimakoulutuksista 
vastaava/kuntakokeilun omavalmentaja/oma asiantuntijan kanssa)

HOKS

•TUVAn kaikkien mahdollisuuksien esittely

•Maahanmuuttajiin painottuvat TUVA-opettaja (omaohjaaja) ja uraohjaaja/opo yhdessä

•Päätavoitteena kielitaidon vahvistaminen ja/tai siirtyminen mahdollisimman nopeasti suorittamaan tutkintoa 

•HOKSin valintojen mukainen sijoittuminen Seinäjoella  -> ei yhteen isoon ryhmään (etenkään aikuiset maaahanmuuttajat) 

•Vahva yhteistyö oltava lähellä: Kieliopinnot, OIVA, Vauhdittamo  (onko aikuisilla rastaantaival)

Kielitietoisuus

•Kielitietoisuus-näkökulma: suomen kieltä opitaan kaikessa ja kaikki ovat suomen kielen opettajia.

•Kielen oppimisessa sisältöä tärkeää integroida työelämään; ei kielioppiperusteista opetusta, vaan kielen käyttöä

•Selkokielisyys ja materiaalit kunnossa .  Oppimateriaaliehdotuksia: Työelämän suomea 1 ja 2, Kokataan suomeksi (kokkialalle), Pääte 
(perusopetuksen päättövaiheen kirja aikuisille maahanmuuttajille), Numerosuomea (mittaamista ja laskemista S2-oppijoille)



Opinnot 

 

Opiskelu- ja 
urasuunnitte-

lutaidot

•Orientaatiojakson/aloituksen sisältö:Lähtötaso- ja alkutestaukset maahanmuuttajille, vahva uraohjaus (yksilökeskustelut myös uraohjaajan/opon 
kanssa alusta lähtien)

• Yksi opettaja (omahjaaja), joka vastaa tästä (innostunut maahanmuuttajista)

•Kielitietoisuus, selkokielinen materiaali

•Yksilöllisten tavoitteiden huomioiminen -ei käydä läpi asioita, jotka eivät oikeasti koske opiskelijaa esim yhteishaku 

•Uraohjauksen opinnot

Perustaitojen 
vahvistaminen

•Kielitaidon vahvistaminen: Sedun oma kiertävä kieltenopettaja tarvittaisiin /TUVA opettaja/OIVAn kanssa yhteistyötä/moodlessa OIVA materiaali

•Esim. 2 päivää viikossa tämän ryhmän omaa (tai muiden maahanmuuttajien kanssa) kieliopetusta

•Aikuiset opiskelijat eivät voi tehdä korotuksia kun ei ole peruskoulun päättötodistusta. 

Ammatilliset

(Lukio)

•Voisivat tehdä pienessä ryhmässä opettajan kanssa ytoja (hitaassa tahdissa, kieltä opiskellen): yhteiskunnassa ja kansalaisena toiminen, yrittäjyys jne.

•Toiminta digitaalisessa ympäristössä

• Yto valinnaisia (suunnattu maahanmuuttajille) -> samassa ryhmässä TUVA ja pt (lähiopetus)

•S2 opetusta jos on tarpeeksi kielitaitoa jos esim. 2 päivää viikossa S2  Monessa paikassa yto-valinnaiset 9osp on S2 opintoja

•Ammatilliset: kiinnostavan alan tutkinnon osa + perustaitojen (kielitaidon) vahvistaminen

Työelämätaidot

•Erilaiset mallit kielitaidon vahvistaminen + työelämässä  riippuen kielitaidosta 4+1 ja 3+2  mallit kuten kieliopinnoissa (3 kieliopintoja ja 2 työpaikalla ja 
muut malli

•Paljon aloihin tutustumista -> nopeat siirtymät tutkintoon 



 

 

 

Nuorten perusopetuksen jälkeinen 
polku  
 

Aikuisen uraohjauksellinen polku  
 
 

Aikuisen kielitaidon vahvistamisen 
polku kohti valittuja ammatillisia 
opintoja 

Oman polun valinta: 
*Millainen kielitaito? 
*Tietääkö mille alalle haluaa -> niiden 
taitojen/asioiden vahvistaminen 
*Oman alan etsintä ja uraohjaus 
 

Ei tiedä varmasti omaa alaa  
Kielitaidon vahvistaminen  
Aiempi tutkinto kotimaassa ja sen 
hyödyntäminen 
Työllistyminen 
Tavoite: Löytää oma ala ja siirtyä 
ammatilliseen tutkintoon heti kun kielitaito 
riittää  

Kielitaito ei riitä vielä kunnolla tutkinto 
opiskeluun. 
Tietää jo mille alalle haluaa 
Tavoite: Kielitaidon ja alavalinnan 
vahvistaminen  
 

 *Uraohjaajan tapaamiset -ohjaus oikeaan 
paikkaan Sedussa tai muualla 
*Uraohjauksen opinnot 
*Tutustumiset aloille ja työpaikkoihin 
*Ytot/ammatilliset jos kielitaito riittää 
*Kieliopintoja jos tarve joustavat mallit 
4+1, 3+2 mallit) 
 

Joustavat mallit (4+1, 3+2 mallit) 
*Tutustuminen alalla + kieliopinnot 
*Alan työhön tutustuminen + 
kieliopinnot 
*Ammatillinen tutkinnon osa + 
kieliopinnot 
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