OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUT KOULUTUKSET
TUVA-koulutus maahanmuuttajille Ammattikampus, Kokkola

Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille, Kälviä

Tuva maahanmuuttajille – kielitietoinen opetusmenetelmä

Kansanopiston koulutus sopii peruskoulun päättäneelle maahanmuuttajanuorelle, joka:
- haluaa parantaa suomen kielen taitoaan sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamistaan
- haluaa parantaa perustaitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan menestyäkseen toisen asteen
opinnoissa
- haluaa selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
- tarvitsee tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
- kaipaa tukea opiskelumotivaation löytämiseen
- hyötyy yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
- on keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen tai lukion.
Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella KeskiPohjanmaan kansanopiston lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön
kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus on opiskelijalle maksuton (opetus, majoitus, ruokailut,
oppimateriaalit sekä koulumatkat).

Huom! Tuvaan tullessa kielitaitotason tulee olla sellainen, että Tuva vuoden aikana tai
jälkeen voidaan siirtyä tutkinto-opiskelijaksi

Tavoitteena Suomen kielen kehittäminen tasolle, joka mahdollistaa
tutkintoon johtavan koulutuksen.
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä
koulutus- ja työelämään tutustuminen. Jatko-opintojen ja uravalinnan
selkeyttäminen

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (alkukartoitukset ja opiskelutekniikka)

Perustaitojen vahvistaminen (digi, S2, matematiikka, opiskelutekniikka)
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
Viikko 43- lukioon tutustuminen tai yhteisten tutkinnon osien opintoja
omana ryhmänä, HOKSin mukaisesti yksilöllisesti tai yhteisesti muiden
maahanmuuttajien kanssa: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, Taide ja

Koulutus edistää opiskelijan suomen kielen ja viestintätaitojen kehittymistä, kotoutumista sekä
pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään. Koulutus edistää myös opiskelijan yhteiskunnallisia,
kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia.
Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman
kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä
jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.
Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:
-suomen kieli ja viestintätaidot 21 op (14 ov)
-työelämä- ja yhteiskuntataidot 28,5 op (19 ov)
Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opintoihin sisältyy työelämäjakso opiskelijan
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
-valinnaiset aineet 6 op (4 ov)
Valinnaisiin aineisiin kuuluvat esim. yleiset aineet sekä kasvatus- ja ohjausalan ammatillisesti
suuntautuneet opinnot sekä kansanopiston opintotarjottimen osallisuutta ja osaamista
edistävät opinnot.
-ohjattu itsenäinen opiskelu 9 op (6 ov)
Yht. 64,5 op (43 ov)

luova ilmaisu, Kestävän kehityksen edistäminen, Työkyvyn ja hyvinvoinnin
edistäminen, Työelämässä toimiminen ja Yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimiminen.
Lisäksi mahdollisuus korttikoulutuksiin esim. Hygieniaosaaminen ja
ensiapu.
Valinnaisina yto opintoina 3osp Maahanmuuttajana Suomessa
Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
(osaksi ytojen integrointia mukaan yhteiskunnalliset opinnot ja Kestävän
kehityksen edistäminen)
Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien opinnot mahdollisia
HOKS:n mukaisesti kielitaidon riittäessä
Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

TUVA-koulutus Ammattikampus, Kokkola
TOIMINNALLINEN POLKU
Opetusmenetelmissä painotetaan toiminnallisuutta ja tekemisen kautta opiskelua

Tavoitteena toiminnallisin keinoin rohkaista opiskelijaa löytämään oma
urapolku, antaa itsevarmuutta ja opiskeluvalmiuksia

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (alkukartoitukset ja opiskelutekniikka)

Kälviä Arts –opistovuosi oppivelvollisille, Kälviä
TAIDEOPINNOT
Keski-Pohjanmaan kansanopistossa alkaa peruskoulun päättäneille oppivelvollisille
tarkoitettu Kälviä Arts -opistovuosi -koulutus elokuussa 2022. Oppivelvollinen voi valita
lukion ja ammatilliset koulutuksen sijaan kansanopiston opistovuoden. Koulutus on
kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen ja se on opiskelijalle maksuton (opetus, majoitus,
ruokailut, oppimateriaalit sekä koulumatkat).
Keski-Pohjanmaan kansaopistolla voit asua turvallisessa ympäristössä opetustilojen kanssa
samassa pihapiirissä. Asuntolassa toimii asuntolaohjaaja, joka huolehtii yhdessä asukkaiden
kanssa asuntolan viihtyisyydestä ja suunnittelee yhteistä vapaa-ajan toimintaa. Asukkaat
voivat myös iltaisin käyttää opiston opetustiloja harrastustoimintaa. Asuntolassa asuvilla on
mahdollisuus omaan rauhaan ja yksilöllisyyteen, mutta yhdessä asuminen lisää myös
yhteisöllisyyttä!
Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka:
- haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen
opinnoissa
- kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
- haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
- tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
- hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista
opinnoista.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät:
- Arjen taidot ja elämänhallinta (vähintään 4 op)Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
(vähintään 4 op)
- Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (vähintään 4 op)
- Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot (vähintään 4 op)
- Aktiivinen kansalaisuus (vähintään 4 op)
- Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (vähintään 4 op)
- Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 op)
- Valinnaiset suuntautumisopinnot voi meillä suorittaa Kälviä Arts- taidelinjojen (kuvataide,
tanssi, teatteri, sirkus, valokuvaus) parissa. Nuori voi suorittaa myös tutkinnon osan/ osia
kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta ja ammattitutkinnosta sekä media-alan
perustutkinnosta. Kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksen sisällöistä suuri osa on
suuntautumisopintoja, joita nuori voi valita oman mielenkiintonsa mukaan.
Perustaitojen vahvistaminen (digi, matematiikka, elämänhallinta)
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
Opiskelijan omien valintojen mukaan lukion opintoja vko 43- tai Yhteisten tutkinnon osien
opintoja esim. Taide ja luova ilmaisu, Toiminta digitaalisessa ympäristössä, , Kestävän
kehityksen edistäminen, Työelämässä toimiminen ja Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Valinnaisina opintoina valinnaispolkutarjonta tai Psykologia 3osp, Taide ja
luova ilmaisu 3osp ja Kälviän taideopintojen tarjonta
Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa 9osp Hoivamusiikki.
Korttikoulutukset esim. Hygieniaosaaminen ja ensiapu
Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien opinnot mahdollisia HOKS:n
mukaisesti
Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

TUVA-koulutus Ammattikampus, Kokkola
Opetusmuotona työelämäpainotteinen Tuva (monimuoto eli osaksi työssä ja osaksi lähiopetuksessa/etäopiskelussa)
Kohderyhmänä on erityisesti aikuiset. Tavoitteena on löytää opiskelijalle työpaikka, jossa voi
harjoitella säännöllistä arkea ja työelämässä toimimisen tapoja. Vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja
urasuunnitelmaa. Osa viikon työjärjestyksestä toteutetaan työpaikalla. Jos on riittävää tietoteknistä
osaamista, niin verkko-opiskelu Yhteisten tutkinnon osien opinnoissa on mahdollista

Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (alkukartoitukset ja opiskelutekniikka)
Perustaitojen vahvistaminen (digi, matematiikka, äidinkieli)
Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
Opiskelijan toiveiden mukaan lukion opintoja vko 43- tai Yhteisten tutkinnon osien opintoja. Toiminta
digitaalisessa ympäristössä, matematiikka 2osp, Taide ja luova ilmaisu, kielten opinnot.
Kestävän kehityksen edistäminen, Työelämässä toimiminen ja Yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimiminen Integroiden työelämään. Verkko-opintoina on mahdollista opiskella esim.
Työhyvinvointipsykologiaa. Ytovalinnaisia voi valita keväälle valinnaispolun monipuolisesta tarjonnasta
lähiopetuksena tai verkko-opiskeluna.
Mahdollista tehdä korttikoulutuksina esim. Hygieniaosaaminen ja ensiapu
Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien opinnot mahdollisia HOKS:n mukaisesti
Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

KEHITYSVAMMAISTEN OPPIVELVOLLISUUS KOULUTUS
Virtaset opistovuosi oppivelvollisille, Kälviä
-

opiskelu on oppivelvollisille maksutonta
opinnot voivat kestää 1-3 v,
53 op/ vuosi (24 op valtakunnallisesti pakollisia aineita ja 29 op opiston tarjonnan
mukaisia opintoja)
opiskellaan 5 päivää viikossa
opinnot ovat tarkoitettu vaikeasti vammaisille

Opinnot:
24 op pakolliset
Arjen taidot ja elämän hallinta 4 op
Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot 4 op
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 4 op
Matemaattiset perustaidot ja ongelmaratkaisutaidot 4 op
Aktiivinen kansalaisuus 4 op
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot 4 op
29 op oppilaitoksen tarjoamat opinnot
Liikunta ja rentoutus
Media
Englanti
Teemaopinnot
Kuvataide ja käden taidot
Teatteri
Musiikki
Tanssi
Työelämä ja yhteiskuntataidot
Internaattiopinnot

EI OPPIVELVOLLISILLE TARKOITETUT KOULUTUKSET
Tuva-koulutus Ammattikampus, Kokkola

KANSANSOPISTOLINJAT, Kälviä

Tuva maahanmuuttajille – kielitietoinen opetusmenetelmä

Kansanopistolinjat 2022-2023
•
•
•
•
•
•
•

Kälviä Arts taidelinja 2022-2023
Seppäset – eväitä työelämään 2022-2023
Taidevirtaset 2022-2023
Virtaset 2022-2023
Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille 2022-2023
Jatkokurssi maahanmuuttajille 2022-2023
Peruskurssi maahanmuuttajille 2022-2023

Lisätietoja: https://www.kpedu.fi/hakijalle/kansanopisto
Tavoitteena Suomen kielen kehittäminen tasolle, joka mahdollistaa
tutkintoon johtavan koulutuksen.
Opiskeluvalmiuksien kehittäminen ja suomalaiseen kulttuuriin sekä koulutusja työelämään tutustuminen. Jatko-opintojen ja uravalinnan selkeyttäminen
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (alkukartoitukset ja opiskelutekniikka)
Perustaitojen vahvistaminen (digi, S2, matematiikka, opiskelutekniikka)
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
Viikko 43- lukion opintoja tai yhteisten tutkinnon osien opintoja omana
ryhmänä, HOKSin mukaisesti yksilöllisesti tai yhteisesti muiden
maahanmuuttajien kanssa: Toiminta digitaalisessa ympäristössä, Taide ja
luova ilmaisu, Kestävän kehityksen edistäminen, Työkyvyn ja hyvinvoinnin
edistäminen, Työelämässä toimiminen ja Yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimiminen.
Lisäksi mahdollisuus korttikoulutuksiin esim. Hygieniaosaaminen ja ensiapu.
Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
(osaksi ytojen integrointia mukaan yhteiskunnalliset opinnot ja Kestävän
kehityksen edistäminen)

Valinnaisina yto opintoina 3osp Maahanmuuttajana Suomessa
Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien opinnot mahdollisia HOKS:n
mukaisesti kielitaidon riittäessä
Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

TUVA-koulutus Ammattikampus, Kokkola
Opetusmuotona työelämäpainotteinen Tuva (monimuoto)
Kohderyhmänä on erityisesti aikuiset. Tavoitteena on löytää opiskelijalle
työpaikka, jossa voi harjoitella säännöllistä arkea ja työelämässä
toimimisen tapoja. Vahvistetaan opiskeluvalmiuksia ja urasuunnitelmaa.
Osa viikon työjärjestyksestä toteutetaan työpaikalla. Jos on riittävää
tietoteknistä osaamista, niin verkko-opiskelu Yhteisten tutkinnon osien
opinnoissa on mahdollista
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (alkukartoitukset ja opiskelutekniikka)
Perustaitojen vahvistaminen (digi, matematiikka, äidinkieli)
Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus
Opiskelijan toiveiden mukaan lukion opintoja vko 43- tai Yhteisten
tutkinnon osien opintoja. Toiminta digitaalisessa ympäristössä,
matematiikka 2osp, Taide ja luova ilmaisu, kielten opinnot.
Kestävän kehityksen edistäminen, Työelämässä toimiminen
ja Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen Integroiden työelämään.
Verkko-opintoina on mahdollista opiskella esim.
Työhyvinvointipsykologiaa. Ytovalinnaisia voi valita keväälle
valinnaispolun monipuolisesta tarjonnasta lähiopetuksena tai verkkoopiskeluna.
Mahdollista tehdä korttikoulutuksina esim. Hygieniaosaaminen ja ensiapu
Perustutkintojen ammatillisten tutkinnon osien opinnot mahdollisia HOKS:n mukaisesti
Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

