Työelämälähtöinen
suomen kielen valmennus

Suomen kielen
valmennusta
työpaikoilla

Työpaikoilla tapahtuva suomen kielen valmennus on yksilöllinen tapa järjestää tukea
kielitaidon kehittymiseen niille henkilöille,
joiden äidinkieli ei ole suomi.
Työelämälähtöisessä suomen kielen valmennuksessa kielivalmentaja antaa räätälöityä
tukea kielen omaksumiseen oikeissa työympäristöissä. Näin maahan muuttaneen työntekijän on mahdollista toimia työssään suomen kielellä ja harjoitella työelämän vuorovaikutustilanteita yhdessä työyhteisön
kanssa.
Työelämälähtöinen suomen kielen valmennus ei ole perinteistä kielen opetusta, vaan
siinä keskitytään työssä tarvittavien erilaisten viestintätilanteiden harjoittelemiseen.
Koulutus on työpaikalle maksutonta.

Valmennettava

Työelämälähtöistä suomen kielen valmennusta voidaan tarjota työsuhteen laadusta
riippumatta sellaisille maahan muuttaneille
henkilöille, jotka työskentelevät työpaikoilla.
Suomen kielen valmennuksessa valmennettavan kielitaidon lähtötasoa ei ole määritelty, sillä valmennuksen tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti.

Kielivalmentaja

Työelämälähtöisen suomen kielen valmennuksen toteuttaja, kielivalmentaja, on kielenopetuksen ammattilainen. Kielivalmentajan tehtävänä on tukea sekä maahan
muuttanutta työntekijää että työnantajaa ja
koko työyhteisöä onnistuneessa vuorovaikutuksessa. Kielivalmentajana toimii sama
henkilö koko koulutuksen ajan.

Työyhteisön rooli

Kielen oppimisessa työyhteisön rooli on
merkittävä. Jatkuva erilaisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelu tukee maahan muuttaneen työntekijän kielen omaksumista, ja
tämän vuoksi työpaikoille on tärkeää luoda
monipuolisia mahdollisuuksia harjoitella
kielen käyttämistä. Työyhteisön aktiivinen
osallistuminen on etenkin kielen oppimisen
kannalta erittäin tärkeää, mutta samalla se
edesauttaa myös työnteon onnistumista.
Kielivalmentaja antaa vinkkejä myös siihen,
miten työyhteisö voi tukea kielen käyttämistä erilaisissa työpaikan vuorovaikutustilanteissa. Kielivalmentajan avulla työpaikalle luodaan luonnollista tukea kielen oppimiseen sekä mahdollisuuksia harjoitella
tarvittavia taitoja.

Työelämälähtöisen suomen kielen valmennuksen prosessi

Tavoitteet

Havainnointi

Valmennus

Arviointi

• Sovitaan Työelämälähtöisen suomen kielen valmennuksesta työpaikan, työntekijän,
TARMO-hankkeen ja kielivalmentajan kanssa.

• Kielivalmentaja havainnoi työpaikan vuorovaikutustilanteita ja työntekijän
osallistumista niihin 2-4 tunnin ajan.

• Kielivalmennuksen kesto sovitaan erikseen; keskimäärin kielivalmennusta on 1-2
tuntia/vko työpaikalla, minkä lisäksi työntekijä opiskelee itsenäisesti 2-4 tuntia.
• Kielivalmentaja valmentaa myös työyhteisöä tukemaan kielen oppimista.

• Työelämälähtöisen suomen kielen valmennuksen päättyessä käydään
arviointikeskustelu työnantajan, työntekijän, TARMO-hankkeen sekä
kielivalmentajan välillä.

Kysy lisää TARMO-hankkeesta!
Vuokko Palkovaara
p. 050 593 3983
vuokko.palkovaara@pksotu.fi

Hilkka Pirhonen
p. 050 472 7055
hilkka.pirhonen@pksotu.fi

www.pksotu.fi/tarmo
www.facebook.com/pksotutyollisyys

Tarmo-hanke toimii 1.1.2019 – 31.12.2020 Ilomantsissa,
Joensuussa, Kiteellä, Kontiolahdella, Liperissä, Nurmeksessa, Polvijärvellä, Outokummussa, Rääkkylässä, Tohmajärvellä ja Valtimolla.

