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1. Omia kokemuksiani 
kielitietoisuudesta 

• Rauhallisuus, lyhyet ohjeet,

toistaminen, havainnollistaminen...

• Silmät syttyy; "Nyt minä ymmärsin!
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Omia kokemuksiani 
kielitietoisuudesta
• Yhteisopettajuus S2-opettajan kanssa 

hyödyllistä.

• Kirjoitetun tekstin selkeys on tärkeää.

• Yksilöohjaus mahdollistaa monia asioita.
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2. Yhteistyö S2-opettajan 
kanssa
• Diakoniaopistossa aloitettiin uudenlainen 

maahanmuuttajien koulutus | Kaleva

• SDO:lla on maaliskuussa 2023 noin 900 

opiskelijaa, joiden äidinkieli ei ole suomi eli 

noin 30% opiskelijoista. S2-opettajia on tällä 

hetkellä ehkä 9.
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https://www.kaleva.fi/diakoniaopistossa-aloitettiin-uudenlainen-maahanmu/2408850


3. Kirjoitetun tekstin selkeys

• S2-opettajalta sain todella hyviä vinkkejä sekä puheen 

että kirjoitetun tekstin selkiyttämiseen

• Olen ollut myös itse selkokielistämässä erilaisia 

materiaaleja Suomen Diakoniaopistolla

• Kielestä selkoa-hankkeessa olin tekemässä 

apukysymyksiä Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosan 

kriteereihin

• KIELESTÄ SELKOA-HANKE Sivu 1(26) KIELESTÄ 

SELKOA -HANKE - PDF Free Download (docplayer.fi)
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https://docplayer.fi/27511064-Kielesta-selkoa-hanke-sivu-1-26-kielesta-selkoa-hanke.html
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Kielestä selkoa hankkeen toteuttajina OPH, ODL ja PSK-Aikuisopisto



4. Opin portailla –hankkeissa 
mukana 2015-2020

• Suomen Diakoniaopisto oli osatoteuttajana 

sekä Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla 

että Opin portailta työelämään –

hankkeissa. Hankkeet olivat ESR-

hankkeita.
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Opin portailla –hankkeissa 
mukana 2015-2020

• Hankkeiden puitteissa olin toteuttamassa 

mm:

• Tukipajoja ja yksilöohjausta maahanmuuttaja-

että romanitaustaisille 

• Koulutusta työpaikoille 

kulttuurisensitiivisyydestä ja selkokielisyydestä

• Selkokielistämässä opetusmateriaalia
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Yksilöohjausta hankkeen tuella

• Opiskelijoille annettujen tehtävien, 

diasarjojen ja tenttialueiden kertaamista ja 

selkiyttämistä

• Helpompi kysyä

• Tärkeimmät asiat selitettiin uudelleen ja 

esimerkkien avulla

• Opiskelijat innostuivat omien pienryhmien 

perustamiseen
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• Tenttikysymysten selkiyttäminen:

• Voisihan tämän sanoa selkeämminkin:

• "Lääkehoitoon kouluttamattoman henkilön 

lääkehoitoon liittyvän näytön ottaa vastaan 

kokenut lääkehoitoa toteuttava laillistettu 

terveydenhuollon ammattihenkilö."
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• S2 –opettaja meni työpaikalle havainnoimaan 
opiskelijan vuorovaikutusta, jos vaikeuksia 
ilmeni.

• Tilanteita käytiin yhdessä läpi myöhemmin 
opiskelijan kanssa.

• Kannustettiin vanhempia puhumaan omaa 
äidinkieltä lapsilleen, mutta itse kuuntelemaan 
ja lukemaan paljon suomen kieltä.
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Sujuvasti opin portailta työelämään - Opin portailta 
työelämään -hankkeen loppuraportti (theseus.fi)
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Filippiineiltä tullut lähihoitajaopiskelija:

"Kun meillä oli ryhmätehtävä koulussa, mää en ymmärrä 

kaikkea... Näyttösuunnitelma on ensimmäinen… mitä 

minä teen, paljon kriteerit on, en ymmärrä kaikkea, mutta 

tukipaja on tosi hyvä, kun selittää selkeästi!"

Nigeriasta tullut lähihoitajaopiskelija:

”Mää aina sanoin, että meidän terveysasema... tukipaja 

on iso, iso, iso asia!”

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343455/DIAK_Puheenvuoro_30_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y


13

5. Viikoittainen tukipaja Tsemppi Suomen Diakoniaopistolla



Apua myös ammattiohjaajilta
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• SDO:lla aloitti viime syksynä työnsä muutama 

ammattiohjaaja.

• Oulun kampuksen ammattiohjaaja on koulutukseltaan 

lähihoitaja.

• Ammattiohjaajat käyvät opiskelijoiden 

työssäoppimispaikoilla useamman tunnin vierailuja, 

havainnoivat ja ohjaavat opiskelijoita työssään.

• Ammattiohjaajat ovat myös olleet opettajien työpareina 

oppitunneilla.



6. Apua näyttösuunnitelmien 
tekemiseen
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Yhdestä ammattitaitovaatimuksesta 
mahtuu kirjoittamaan 350 merkkiä
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Miten mahdutat siihen nämä 25 asiaa (väh. 936 merkkiä)?
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Ohjaavien opettajien Kotihoidossa 
toimimisen "nostot"-listalta
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• 3. Suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan 

asiakkaan luona:

Kaikki pitää näyttää, mutta nämä vähintään suunnitella etukäteen:

- Toimintakyvyn eri osa-alueet (mm. oikeudellinen, hengellinen)

- Asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseen käytettävät 

mittarit (esim. MMSE, RAI , ISBAR)

- Hoito- ja palvelusuunnitelma koulun ohjeistuksen mukaan

- Tiedonsiirtoketju



7. Työpaikkaohjaajakoulutus » Suomen 
Diakoniaopisto (sdo.fi)
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/ 

https://www.sdo.fi/tietoa-koulutuksista/taydennyskoulutus/tyossaoppimisen-tyoharjoittelun-ohjaajakoulutus/
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Oman kokemuksenkin 
mukaan ohjauksessa 
tärkeää:

Kiinnostuneisuus ja mukaan 
ottaminen

Riittävän pitkä perehdytys ja 
työparina työskentely!

Kielellisten mallien 
antaminen ja 
sanallistaminen!



Lähteitä ja materiaalia

• Kielestä selkoa –hankkeessa tuotetut apukysymykset 

Hoidon ja huolenpidon kriteereihin 2012-2013. KIELESTÄ 

SELKOA-HANKE Sivu 1(26) KIELESTÄ SELKOA -HANKE -

PDF Free Download (docplayer.fi)

• Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille : 

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen 

loppuraportti – Theseus

• Hankkeen tuloksia – Opin portailla (diak.fi)
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https://docplayer.fi/27511064-Kielesta-selkoa-hanke-sivu-1-26-kielesta-selkoa-hanke.html
https://www.theseus.fi/handle/10024/138798
https://opinportailla.diak.fi/opin-portailta-tyoelamaan/hankkeen-tuloksia/


Lähteitä ja materiaalia

• Työkalupakki moninaiseen työelämään Työkalupakki 

moninaiseen työelämään, Opin portailta työelämään 

Satakunnassa -hankkeen loppuwebinaari - YouTube

• Opin portailla Satakunnassa – Opin portailla (diak.fi)
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https://www.youtube.com/watch?v=7biP3rt2jdI
https://opinportailla.diak.fi/opin-portailla-satakunnassa/


Kiitos! Ja tervetuloa tutustumaan 
toimintaan kampuksillamme.
anne.jauhonen@sdo.fi

Jos haluat tulla tutustumaan, voit olla yhteydessä 
merja.ahtikari@sdo.fi

mailto:anne.jauhonen@sdo.fi

