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Hankeen tuloksia

Seuraava kuva sisältää hankkeen lopputulokset. 

Hankkeessa oli osallistujina kaikkiaan 70 kansainvälistä korkeasti 
koulutettua osaajaa.

Hankkeen päättyessä osallistujista

• 43 % ilmoitti työllistyneensä

• 30 % ilmoitti olevansa opiskelemassa

• 23 % ilmoitti olevansa työttömänä
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Muutokset, joita hanke on saanut aikaan: 
Hankkeen päättyessä on saatu mallinnettua ja 
otettua käyttöön

Aikaisemmin puuttuneet:

• Tarpeisiin vastaava vahva tuki korkeasti koulutettujen  kansainvälisten 
osaajien poluttamiseen

• Uraohjaus ja työelämän valmennus

• Korkeamman tason kielikoulutus, joka vastaa yritysten odotuksiin / 
tarpeisiin Kanta-Hämeen alueella

Jos kuvien lukeminen ei onnistu, lisää tietoa saat täältä
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Jatkopolutus: Maahantulo ja Welcome-
vaihe
Seuraavaksi ovat mallinnuksen kuvat kansainvälisten osaajien jatkosta 
työllistymisen tueksi hankkeen päättyessä. 

• Lähtökohtaisesti koko prosessin ja jatkopolutuksen ajan 
kansainvälinen osaaja ja hänen palvelutarpeensa ovat keskiössä.

• Maahantulo: Suomeen tuleva korkeasti koulutettu talentti käy ensin 
läpi maahantuloprosessin eri vaiheineen oleskelulupaprosessista 
lähtien. 

• Welcome-vaihe: Maahantuloprosessin jälkeen talentti siirtyy 
Welcome-vaiheeseen, joka sisältää mm. kotoutumissuunnitelman 
tekemistä, osaamisen tunnistamista ja urasuunnittelua TE-toimiston 
palveluissa sekä kotoutumiskoulutusta eri järjestäjien toimesta. 
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Jatkopolutus: Periskooppi-vaihe ja Elämä 
Suomessa
• Welcome-vaiheesta kv-osaaja siirtyy Periskooppi-vaiheeseen. 

Työttömänä oleva talentti ohjautuu Hämeenlinnan kaupungin 
työllisyystiimin palveluihin, jossa omavalmentajan kanssa yhdessä 
kartoitetaan hänen palvelutarpeensa, tarkistetaan tutkinnon 
rinnastamisasiat ja selvitetään osaamista ja osaamisen 
kehittämistarpeita. 

• Elämä Suomessa sisältää tärkeät elementit; perhe-elämän, 
terveydestä huolehtimisen, työtä ja/tai opiskelua sekä vapaa-aikaa. 
Ohjaus harrastusmahdollisuuksiin ja verkostoitumiseen suomalaisten 
kanssa vapaa-ajalla lisää kansainvälisen osaajan ja hänen perheensä 
arjen hyvinvointia sekä johtaa siihen, että hän voi olla aktiivinen 
toimija yhteiskunnassa niin ansiotyössä kuin vapaa-ajalla.
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Korkeamman tason suomen kielen opetus

• Hankkeessa luotiin kielenopetusmalli vaativan kielitaitotason 
saavuttamiseksi. 

• Pedagoginen tavoite on vahvistaa suomen kielen suullista ja kirjallista 
taitoa, työelämävalmiuksia ja työnhakutaitoja sekä vuorovaikutteista 
kielitaitoa. 

• Koska opiskelijoiden tapa oppia on erilainen, opetuksessa käytetään 
useita eri menetelmiä kuten perinteiset opetusmenetelmät, 
vuorovaikutukselliset menetelmät sekä pelillistäminen. 

• Jatkossa HAMKin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeamman 
tason kielikoulutusta hyödyntäen luotua mallinnusta. 
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Kielikoulutuksen pedagoginen malli
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• Hyväksytty (10 op) -
suoritus edellyttää 
osallistumista 
lähiopetukseen ja muuhun 
suunniteltuun, kielitaitoa 
vahvistavaan ohjelmaan 
sekä tehtävien tekemistä

•Opetuksessa 
hyödynnetään 
simulaatioympäristöä

•Taitotasoryhmät

•Ei virallista kielitestiä 
(halukkaat opiskelijat 
ohjataan YKI-testeihin)

•Suomen kielen suullisia ja 
kirjallisia taitoja

•Työelämävalmiuksia ja 
työnhakutaitoja

•Vuorovaikutteista kielitaitoa 
(interkulttuurinen viestintä)

•HAMKin
kielikoulutukseen 
osallistuvat ne korkeasti 
koulutetut 
maahanmuuttajat, 
joiden suomen kielen 
osaaminen voidaan 
korottaa B2-tasoon.

Lähtötasotestit: 
suullinen ja 
kirjallinen 

osaaminen (B1)

Suomen kielen 
koulutuksen 
tavoitteena: 

vahvistaa

Opintojakso 
toteutetaan 
hyväksytty / 

hylätty 
suoritustodis-

tuksella

Koulutuksen 
toteutus



Suomen kielen opetuksen menetelmät
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Interkultturiset taidot

Pelillistäminen

Vuorovaikutukselliset

menetelmät

Perinteiset 
opetusmenetelmät
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