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JYU.INTEGRA lyhyesti

9.2.2021

• Mikä: Uuden koulutusmallin 
kehittämis- ja pilotointihanke

• Kohderyhmä: 
korkeastikoulutetut ja 
korkeakoulukelpoiset 
maahanmuuttaneet

• Rahoitus: Opetus-
kulttuuriministeriö

• Aika: 
Pilotti 1 1.8.2017–31.7.2019
Pilotti 2 1.8.2019–31.7.2021

• Opiskeluaika: maaliskuu–
joulukuu 2018 ja helmikuu–
joulukuu 2020

• Osallistujat:

• 40 
korkeakoulutettua/korkeakoulukel-
poista osallistujaa

• 16 lähtömaata 

• Opiskelualat: IT, humanistiset 
aineet: historia, kielet, arkeologia; 
kasvatustieteet; laki; liikuntatieteet; 
lääketiede; taloustieteet; 
terveystieteet; yhteiskuntatieteet

• Kielitaitotaso: vasta-alkajista B2-
tasolle
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Kielirepertuaarit

Äidinkielet: 10

bengali, espanja, farsi, flaami, kurdi, 
liettua, marathi, turkki, venäjä, vietnam

Koulusivistyskielet: 8

englanti, espanja, farsi, flaami, persia, 
turkki, venäjä, vietnam

Muut kielet: 15

arabia, bulgaria, englanti, hindi, 
khmerin kieli, kazakki, kiina, kreikka, 
portugali, ranska, saksa, suomi, 
ukraina, uzbekki, venäjä

9.2.2021

Useilla 

osallistujilla 5 - 8 

kieltä
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Suomen kielen tausta (1)

• Omat arviot taidosta

A1–B1: yli puolet arvioi taitonsa A2-tasoiseksi

Luetun ymmärtäminen ja suullinen 

vuorovaikutus arvioitiin muita osa-alueita 

vahvemmiksi 

9.2.2021

Miten aiempi osaaminen ja akateemiset 

tavoitteet huomioidaan alusta asti? 



Suomen kielen tausta (2)

• I'm starting a Finnish course on 

November 4.

• I have studied with the volunteers

for a short time. For more time I 

studied myself via youtube, 

applications, and books.

• Olen aloittanut suomen kielen 

virtuaalikurssilla lokakuussa 2019, 

joka etenee B1-kielitaitotasoon 

saakka huhtikuun alkuun 2020 

loppuun mennessä.

• maahanmuuttajien 

kotoutumiskoulutus, Jyväskylän 

kansalaisopisto (7.1-20.12.2019)

• 10/9- 30/11/2018, Umako-koulutus 
kansalaisopisto Äänekoski. 7/1-
31/12/2019, Arffman. 20/11/2019-, 
itsenäinen opiskelu terveyssalan
AMK- sanastoharjoituksia.

• Studied Basic Finnish language
course at Jyvälän Settlement
Association (06/2018-06/2019). 
Currently studying Liiketoiminta- alan 
ammatilliset perusteet, yrittäjyys ja 
alan suomea maahanmuuttajille at 
Gradia (recommended by TE -
toimisto to learn professional Finnish
- language skills). Duration of course
is 2.9.2019 - 20.12.2019

• Those are the results of 
Kansalaisopito course 2017-2018 
(question 8) but I also have attend
to Iltalukio 2018-2019 (Suomen 
toisena kielena course B1 level and 
my overall score was 9/10), and now
Iam studing in Alkio-opisto (from
August).

79.2.2021JYU. Since 1863.
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Minä opetin Mikolle [lapselle] että milaiset

terveet hampaat ovat
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Englannin kielen tausta (1)

Hyvin heterogeeninen itsearviointien 

perusteella:

• A1–C2

• Keskimäärin B1-taso

• Taidoista tai taitotasoista ei voi tehdä 

yleistyksiä

9.2.2021

HAASTE: Millaista englantia ja missä? Miten myös 

epämuodollinen osaaminen tunnistetaan?
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Englannin kielen tausta (2)

• I have completed my education in English. that is 16 years of formal qualification 
pursued in English Language. I have appeared for IELTS in 12/2017 and my overall score 
is 7.0 and CEFR level isC1

• Olen opiskellut englantia peruskoulussa kuudennelta luokalta lähtien. Yliopisto-opinnot
ovat sisältäneet alakohtaista sanastoa englannin kielellä sekä myös pienissä määrin 
englannin kielistä kirjallisuutta. Englannin kielen taitoni on perustasoa, mutta olen 
motivoitunut opiskelemaan englannin kieltä lisää.

• I have been studying since my childhood but the last 5 years more actively because B1 
level was a requirement to study the Master in education. I have gotten the First 
Certificate from CambridgeUniversity in March 2017 (B2 level / Overall score 164). I am 
currently studing English in Alkio-opisto 2hs/week and 2hs/week to the other subjet
(Kulttuuri ja viestintä) partially in English too.

• I took English classes in my high school and undergraduate education. In my stay in 
Canada, I took nine-month English course and found opportunities to improve my English 
skills.

• I studied at English prep-class for a year, when I was in high school.

• English conversation,kansalaisopisto, Jyväskylä(2018-2019) English communication skills, 
JAMK (11.9-20.12.2019)

• Opiskelin itseni kotona. Minulla ei ollut englantin kursseja.

9.2.2021
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Esimerkki

• Äidinkieli: 

vietnam

• Koulukielet: 

vietnam ja englanti

• Muu kielitaito:

suomi, ranska, kiina,

khmerin kieli

9.2.2021

Vapaa-aika: 
englanti, suomi, 
ranska, vietnam

ja kiina

Opiskelu:
suomi

Koti: englanti, 
suomi, 

vietnam
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Lopuksi (Saarinen & Ihalainen 2020)

• Suomen kielivaranto

Muodollisessa koulutuksessa hankittu kieliosaaminen 

kaventuu.

Suomessa puhutut kielet lisääntyvät ja moninaistuvat.

Kielivaranto supistuu? Vai rikastuu ja muuttuu? 

9.2.2021

Yhteiskunnan satsaukset koulutukseen, jotta kielet tulisivat 

näkyvämmiksi koulutuksessa ja muualla yhteiskunnassa?



Kiitos!

Tack!

Thank you!
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