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Piteån kunta, Ruotsi 

Kielitaidon tukeminen 

 

Kielitaidon tukeminen 

 

Käytännön toteutus 

 

Jäsennetyn menetelmän avulla pyritään varmistamaan, että harjoittelija oppii työssä tarvittavan 
ammattikielen ja suorittaa vaaditut työtehtävät. Menetelmä sisältää myös kaksi eri työkalua 

harjoittelijan kehittymisen mittaamiseen näillä molemmilla osa-alueilla. Tavoitteena on, että 
harjoittelijat oppivat suorittamaan työtehtävät itsenäisesti ja täyttäen ammatin vaatimat tiukat 

laatukriteerit. 
 
Kielitukimenetelmää käytettäessä harjoittelun lähtökohtana on työnantajan näkökulma, joten 

harjoittelussa painotetaan ammattiroolia ja siihen liittyviä tehtäviä. Sama koskee myös 
harjoittelijan vuorovaikutusta opettajan, työryhmän ja johtajan kanssa, joten yksilön kielen 

oppiminen on luonnollisesti sidoksissa työpaikan kielenkehitykseen. Aiemmin kielituki työskenteli 
yksinomaan osallistujan kanssa, jolloin sen ainoa tavoite oli ruotsin kielen opettaminen 
maahanmuuttajille. Se aiheutti luonnollisesti haasteita ja ongelmia harjoittelun aikana, sillä 
tehtävien suorittamiseen ei voitu yhdistää niiden vaatimaa ammattikieltä. 
 

Nykymenetelmä suhtautuu harjoitteluun ja työpaikkaan holistisesti: osallistujan tarve oppia 
ruotsin kieltä kytkeytyy työtehtäviin, mentorin tuen tarve mentorointiprosessiin, työryhmän 

toiminta osallistujan ja mentorin tukemiseen, ja johtajan rooli viimekäden vastuuseen työpaikasta.  
 
Metodilla ja siihen liittyvillä työkaluilla on kolme päätavoitetta: 

• toimia yhteisenä ohjenuorana harjoittelijan kehitykselle harjoittelun aikana  

• toimia riippumatta työpaikasta, ammatista tai harjoittelijan kielitaidon tasosta 

• välttää kielituen tarve olla fyysisesti läsnä käytetyssä metodissa. 
 

Kaikkien harjoittelujen tavoitteena on opettaa osallistuja tekemään tehtävänsä itsenäisesti ja 
laadukkaasti, sillä nämä kaksi tekijää mahdollistavat työllistymisen ammatissa harjoittelun jälkeen.  

 
Harjoitteluja varten kehitetyt työkalut on tarkoitettu pääasiassa harjoittelijan käyttöön. Mentori 
on tukena työhön liittyvissä tilanteissa ja kielituki kieleen liittyvissä tilanteissa. Työkalut (joita on 

kaikkiaan kuusi) kuvataan jäljempänä. 
 

Aikataulu: Useimmat harjoittelijat opiskelevat ruotsia maahanmuuttajille suunnitellulla kurssilla 
harjoittelun aikana. Sen vuoksi on tärkeää, että harjoittelija, mentori ja työryhmä tietävät minä 
päivinä ja mihin aikaan harjoittelijan tulee olla harjoittelupaikalla. Lisäksi yksi tunti päivässä on 

varattu harjoittelijan omaehtoiseen opiskeluun ja pohdiskeluun, ja se sisältyy harjoitteluai kaan. 
Kopio aikataulusta tulee asettaa selkeästi näkyville sopivaan paikkaan työryhmää varten. 

 
Työtehtävät: Toinen työkalu perustuu suurelta osin opiskelijan oppimistyyliin, joka mentorin tulee 

selvittää. Mentori kertoo (ja todennäköisesti näyttää samalla), mitä tehtävä tarkoittaa, ja 
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harjoittelija kirjoittaa eri vaiheet ylös ja näyttää tekemänsä kirjaukset mentorille. Osallistujan tulee 
sen jälkeen kertoa mentorille, mitä tehtävään sisältyy. Tarvittaessa harjoittelija voi ottaa kuvan tai 
piirtää esimerkiksi tietyn koneen erilaiset asetukset. Jos työpaikalla on omat työtehtävää koskevat 
säännöt tai käytännöt, ne tulostetaan harjoittelijalle, jotta he on helpompi ymmärtää ja kääntää. 
Kullekin tehtävälle määritetään aika-arvio sekä aloittelijalle että jo tehtävän oppineelle tekijälle. 
 
Kielelliset tilanteet: Jotta harjoittelija pääsee mukaan työyhteisöön, on tärkeää selvittää kaikki 
tilanteet, joissa hän tulee olemaan mukana: työryhmä ja sen eri toiminnot sekä asiointi 
sukulaisten, asiakkaiden ja toimittajien kanssa, mikä edellyttää että hän osaa puhua, kirjoittaa, 
lukea, laskea jne. Näiden kielellisten tilanteiden määrittäminen auttaa hahmottamaan mahdollisia 
esteitä ja haasteita ja varaamaan tarvittavan tuen ja toimenpiteet. 
 
Sanat ja ilmaisut: Harjoittelijan tulee kirjoittaa päivittäin ylös työssä käytettäviä sanoja ja 
ilmaisuja. Harjoittelija kirjoittaa ne aina ylös mukanaan pitämäänsä muistivihkoon sekä 

omaehtoiseen opiskeluun käyttämäänsä ”sanat ja ilmaisut” -työkaluun. Tavoitteena on siten 
kasvattaa harjoittelijan tarvitsemaa sana- ja ilmaisuvarastoa. 
 
Tärkeät henkilökohtaiset ominaisuudet/taidot: Seuraava työkalu perustuu 14 tärkeimpään 
ominaisuuteen/taitoon, joita eri aloilla toimivat eurooppalaiset työnantajat arvostavat 
työntekijöissään, esimerkkinä yhteistyökyky. Mentori määrittää, mitä yhteistyökyky ja muut 
tärkeimmät ominaisuudet tarkoittavat tässä ammatillisessa roolissa ja toiminnassa. Harjoittelijalle 
annetaan aikaa kääntää nämä tärkeät ominaisuudet/taidot. Niitä voi olla vaikea ymmärtää 
ensimmäisellä kerralla. Ominaisuuksia käytetään kuitenkin usein työpaikkailmoituksissa ja 
työhaastatteluissa, joten on tärkeää oppia, mitä ne tarkoittavat. Harjoittelija tekee itsearvioinnin 
ja mentori arvioi harjoittelijan ominaisuuksia kolme kertaa harjoittelun aikana: alussa, puoliväl issä 
ja lopussa. Arviointi tehdään asteikolla 1: Ei sovellu ammattiin – 5: ”Soveltuu ammattiin”. 
Itsearvioinnin ja arvioinnin jälkeen niistä keskustellaan yhdessä ja mentori täyttää sitten lopullisen 
arvioinnin. Mentorin tehtävä on päättää, soveltuuko harjoittelija työntekijäksi alalle vai ei. Kaikille 
harjoittelun osapuolille kerrotaan selvästi, että harjoittelijan tulee saavuttaa taso 4–5, jotta hänen 
katsotaan soveltuvan alalle työhön. Siten pääpaino ei ole harjoittelijan suorituksessa, vaan 
tarkoituksena on tuoda esille, mitä työpaikka ja ammattirooli edellyttävät kaikilta työntekijöiltä. 
Lopullinen arviointi kirjataan harjoittelijan todistukseen. 
 
Kielellinen kehitys: Osallistujan kielitaitoa mitataan samoin kuin tärkeimpiä ominaisuuksia. Sitä 

tarkastellaan sen mukaan, miten itsenäisesti osallistuja suoriutuu tehtävistä, joihin sisältyy 
lukemista, kirjoittamista, puhetta ja laskemista. Myös kielitaidon suhteen vaaditaan taitotasoa 4–
5, jotta harjoittelijan katsotaan soveltuvan alalle työhön. Tavoitteena on tunnistaa alueet, joissa 
harjoittelijalla on vaikeuksia ja etsiä ratkaisuja, jotta hän yltää parempaan numeroon arvioinnissa. 
Harjoittelutodistukseen sisältyy myös tieto harjoittelijan kielitaidon kehityksestä, ja yhdessä 

tärkeimpien henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa se on tärkeä osoitus sekä harjoittelijalle että 
työnantajalle siitä, että harjoittelija pystyy suoriutumaan työtehtävistä itsenäisesti ja laadukkaasti.  
 
Seurantatilanteet: Kielitaidon tukea annetaan työpaikalla kahden viikon välein, ja yksi tunti 
varataan harjoittelijan ja mentorin tapaamiselle. Sitä varten valmistellaan yhteenveto edellisistä 
viikoista ja suunnitelma seuraavaa kahta viikkoa varten. Seurantatilanteiden ajankohdat päätetään 
yhdessä ja ne päätetään aina toiminnan ehdoilla eli sen mukaan, milloin on paras hetki kielituen 

käynnille. Seurantatilanteiden välillä sekä mentorit että harjoittelijat voivat olla yhteydessä 
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kielitukeen sähköpostitse, puhelimitse tai sopimalla tarvittaessa tapaamisen. Harjoittelija varaa 
tunnin päivässä edellä mainittuun tarkoitukseen, ja mentori voi varmistaa, että se menee oikein. 
Se antaa myös organisaatiolle mahdollisuuden laadunvarmistukseen, sillä kaikki kirjoitetaan ylös ja 
säätöjä voidaan tarvittaessa tehdä ennen kuin harjoittelija aloittaa tehtävän suorittamisen. 
Harjoittelijan omaehtoinen opiskelu antaa myös hieman hengähdysaikaa sekä harjoittelijalle että 
mentorille, sillä harjoitteluaika saattaa muodostua suhteellisen intensiiviseksi. Harjoittelijalla on 
aina pääsy omiin materiaaleihinsa, mikä saattaa vähentää kysymysten tarvetta 
 
 


