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SUOMEN KIELEN KOULUTUS 

SAVONLINNAN SEUDULLA 2017 - 2018  

 

Itä-Karjalan Kansanopisto 

 
Valoniementie 32 

58450 Punkaharju 

015 572 11, telefax 015 572 1220 

www.ikko.fi 

 

rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki  

ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi 

015 572 1270, 050 375 7935 

 

 

Kaikkiin koulutuksiin on jatkuva haku. Perusopetuksen lisäopetukseen (Kymppiluokalle) voi hakea 

myös perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa 23.5 – 25.7.2017 (www.opintopolku.fi). 

Voit aloittaa opiskelun myös joustavasti lukuvuoden aikana. Opiskelupaikkoja voi kysyä suoraan opistolta 

puh. 015 57211. Opetus, asuminen ja ateriat osalla koulutuksia maksuttomia, muissa 10 - 67 €/vko. 

Koulutustuet, opintosetelit, asuntola. 

 

Suomen kielen ja kulttuurin linja (Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 60 ov)  

Aika: 15.8.2017 - 2.6.2018 (lukuvuosi 40 ov). Opiskelu jatkuu toisena lukuvuotena. Opiskelun 

kesto on 9-14 kk. 

Lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille. 

Opiskelu painottuu suomen kieleen ja Suomi-tietouteen. Soveltuu myös osaksi aikuisten 

maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaa. Alkeis-, keski- ja jatkoryhmät.  

 Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen 

peruskoulutukseen. 

 

 

Maahanmuuttajien jatkokoulutus  40 ov 

Aika: 15.8.2017 - 2.6.2018. Opiskelun kesto 9 kk 

Lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille, joilla 

on suomen kielen peruskielitaito. Tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut 

tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä varten. Suomen kielen ja 

viestintätaitojen syventävät opinnot ja päättötyö, työelämä- ja yhteiskuntataidot ja kulttuurin 

tuntemus, työelämäjaksot ja portfolio, valinnaisina yrittäjyysopinnot ja opintoja muista 

koulutuksista. Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita 

ammatilliseen peruskoulutukseen. 

 

http://www.ikko.fi/
mailto:ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
http://www.opintopolku.fi/
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Lasten- ja kodinhoidon linja / Suomen kielen ja kulttuurin linja 40 ov 

Aika: 15.8.2017 - 2.6.2018. Opiskelun kesto on 9 kk. 

Lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille, ulkosuomalaisille ja muille 

kiinnostuneille. Suomen kieli ja kulttuuri  (Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus), 

kotitalouden ja kodinhoidon opinnot, perhepäivähoitaja-, koti- ja henkilökohtainen 

avustajakoulutus (valintojen mukaan).  

Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen 

peruskoulutukseen. 

 

 

Peruskoululinja 38-76 ov 

Aika: 15.8.2017 – 25.5.2019. Opiskelun kesto on 9-18 kk. Voi jatkaa tarvittaessa 3. vuotena. 

Lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille, aikuisille maahanmuuttajille, 

ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat tietojensa ja taitojensa täydentämistä 

päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin. Tavoitteena on suorittaa 

perusopetuksen päättötodistus aikuisille tarkoitetun perusopetuksen oppimäärän mukaisesti ja 

saavuttaa hyvä suomen kielen taito jatko-opintoja sekä kansalais- ja työelämää varten. 

Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetuksen ja varsinaisen aikuisten 

perusopetuksen. Koulutuksen suorittamisesta hakuvuonna annetaan kuusi lisäpistettä 

valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen. 

Opetus, asuminen sekä oppikirjat ja ruokakin pääosin ovat maksuttomia. 

 

 

Perusopetuksen lisäopetus (Kymppiluokka) 38 ov 

Aika: 15.8.2017 - 26.5.2018. Opiskelun kesto on 9 kk.  

Lisätiedot: Lisäopetus on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille. Lisäopetuksessa 

voi korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, 

opiskella monialaisia kokonaisuuksia ja saada laaja-alaisia valmiuksia nopeasti muuttuvaa 

maailmaa ja jatko-opintoja varten. Koulutuksen suorittamisesta hakuvuonna annetaan kuusi 

lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen. 

Opetus, asuminen sekä oppikirjat ja ruokakin pääosin ovat maksuttomia. 

 

 

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus 8-20 ov 

Aika 29.8.2017 – 22.12.2017 ja 8.1.- 2.6.2018. Opiskelun kesto 2-9 kk. 

Lisätiedot Koulutuksen tavoitteena on suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perustan, oppimaan 

 oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Samalla tuetaan opiskelijan kotoutumista ja 

 identiteetin kehittymistä elinikäisenä oppijana. Opiskelun pituus opiskelijan yksilöllisten 

 tavoitteiden mukaan. Lukuvuoden pituisen opiskelun suorittamisesta annetaan kuusi 

 lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen. 

 

Yleinen kielitutkinto (YKI)  

 

Suomen kielen tutkintopäivät 

20.5.2017 keskitaso, ilmoittautuminen 18.-28.4.2017 

26.8.2017 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-9.6.2017 

11.11.2017 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-29.9.2017 

27.1.2018 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-8.12.2017 

7.4.2018 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-28.2.2018 

 

Lisätiedot 

Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/kielitutkinnot ja Itä-Karjalan Kansanopistolta raija.heikkila@nettilinja.fi 

http://www.oph.fi/kielitutkinnot
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Linnalan opisto 

 
Sotilaspojankatu 7 

57100 Savonlinna 

015 511 80 

http://www.linnala.fi/ 

 

Suomen kielen yksilö- ja pariopetus 

 

Yksilöopetuksen 10 oppitunnin (á 45 min) paketti maksaa 200 €, pariopetuksen 15 oppitunnin paketti 150 

€/opiskelija. Voit itse valita tason ja kehitettävän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, sanasto, tekstin tai kuullun 

ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdistelmä). Opettaja auttaa tarvittaessa tasosi määrittelyssä ja hänen 

kanssaan sovitaan tapaamisajat.  

 

Pariopetuksessa molempien on oltava samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla 

tasolla olevan mukaan. Opisto ei välitä pareja. 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan opettajalle (ei Linnalan toimistoon). Katso yhteystiedot 

nettisivuiltamme www.linnala.fi  -> kurssit -> kielet.  

 

 

Kielikahvila Café Lingva 

 

Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja kaikille avoin kahvila. 

Milloin:  Joka kuukauden toisena maanantaina syyskuusta toukokuuhun.  

Missä: Café Alegria, Puistokatu 3, Savonlinna.  

Vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Joka kielelle (myös suomen kielelle!) on oma 

pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä tai vaikkapa 

kuunnella toisten tarinointia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Halukkaat voivat ostaa kahvia jne. 

 

YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI) 

 

YKI on Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille 

kielitaidostaan virallisen todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumiset 

Linnalan opistoon, p. 015 511 80, josta saat ilmoittautumislomakkeen. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei 

voida ottaa vastaan. Tutkintomaksut: perustaso 100 €, keskitaso 123 €, ylin taso 160 €. Lisätietoja 

nettisivuiltamme -> opiston kurssit -> yleiset kielitutkinnot. 

 

Seuraavat suomen kielen tutkintopäivät: 

26.8.2017, keskitaso, ilmoittautuminen 1.- 9.6. 2017 

11.11.2017, kaikki tasot, ilmoittautuminen 1.- 39.9. 2017 

27.1.2018, keskitaso, ilmoittautuminen 1.- 8.12.2017 

7.4.2018, kaikki tasot, ilmoittautuminen 1.- 28.2..2018 

 

Suomen kielen YKI:in voi tutustua täällä: http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi ja 

harjoitella osoitteessa http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl# 

 

http://www.linnala.fi/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=923657297665354&set=pb.100000632769338.-2207520000.1432141522.&type=3&theater
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot
http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi
http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl
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Savonlinnan aikuislukio 

 
Kirkkokatu 1 

57100 Savonlinna 

apulaisrehtori Jani Repo 

044 417 4595 

jani.repo@savonlinna.fi 

kanslia puh. 044 417 4596 

 

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään suomen kielen alkeiskursseja, peruskursseja sekä vaativampia 

suomen kielen jatkokursseja.  

Heti lukuvuoden alussa 21.8.2017 klo 16.00 suomen kielen opiskelijoille pidetään taitotasotesti, jonka 

perusteella opiskelijat jaetaan heille sopiviin ryhmiin.  

Suomen kielen alkeiskurssit on tarkoitettu niille, jotka ovat jo hieman opiskelleet suomea (noin taitotaso 1). 

Opetuskielenä on suomi. Suomen kielen peruskurssit on tarkoitettu niille, jotka osaavat jo hyvin suomen 

kielen alkeet (taitotaso 2-3). Jatkokurssit (=suomen kielen lukiokurssit) on tarkoitettu niille, jotka ovat 

opiskelleet suomea jo useamman vuoden ja hallitsevat hyvin suomen kielen perusteet (taitotaso 4-5). 

Jatkokurssit suoritettuaan opiskelija voi osallistua suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen. 

Kurssit kestävät kuusi viikkoa ja opetusta on kaksi kertaa viikossa, kaksi tuntia illassa. 

Aikuislukiossa opiskelu on maksutonta! 

 

Suomen kielen alkeiskurssit  

(Oppikirja: Suomen mestari 1 ja Suomen mestari 2) 

 

Kurssi 1: 24.8.–10.10. ti ja to klo 17.00–18.20 

Kurssi 2: 12.10.–5.12. ti ja to klo 15.40–17.00  

Kurssi 3: 7.12.–7.2. ti ja to klo 17.00–18.20 

Kurssi 4: 8.2.–6.4. ti ja to klo 15.40–17.00 

Kurssi 5: 9.4.–31.5. ma ja ke klo 15.40-17.00 

 

Suomen kielen peruskurssit  

(Oppikirja: Hyvin menee 2) 

 

Kurssi 1: 23.8.–10.10. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 2: 11.10.–5.12. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 3: 11.12.–7.2. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 4: 12.2.–6.4. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 5: 9.4 –31.5. ma ja ke 18.30–19.50  

 

Suomen kielen jatkokurssit eli lukiokurssit  

(Oppikirja: Kipinä 1-2, Kipinä 3-4 ja Kipinä 5-6) 

 

Kurssi 1: 24.8.–10.10. ti ja to klo 18.30–19.50    

Kurssi 2: 12.10.–5.12. ti ja to klo 17.00–18.20  

Kurssi 3: 7.12.–7.2. ti  ja to klo 17.00–18.20  

Kurssi 4: 8.2.–6.4. ti ja to klo 17.00–18.20  

Kurssi 5: 9.4.–31.5. ma ja ke klo 17.00–18.20   

 

* Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia. 

Tarkista ajankohta kotisivultamme:  

http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/maahanmuuttajat/suomen-kielen-kurssit-2017 - 2018 

mailto:jani.repo@savonlinna.fi
http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/maahanmuuttajat/suomen-kielen-kurssit-2017
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Lisätietoja voit kysyä suomen kielen opettajalta: 

Heidi Lehtosaari 

heidi.lehtosaari@savonlinna.fi 

puh. 040 822 7893 
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Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto  
Pohjolankatu 4-6 

57200 Savonlinna 

015 550 6000 

www.samiedu.fi 

 

opinto-ohjaaja Timo Kemppainen 

044 550 6641 

timo.kemppainen@samiedu.fi  

 

palveluohjaaja Sari Rantanen 

044 550 6678 

sari.rantanen@samiedu.fi 

 

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, VALMA 14.8.2017–31.5.2018 

 
Koulutuksessa huomioidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Se helpottaa 

siirtymistä ammatilliseen peruskoulutukseen. 

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat 

opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valintaan. Koulutuksessa 

on mahdollista korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Tämä sopii myös eri syistä 

koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka eivät ole löytäneet itselle sopivaa koulutuspaikkaa sekä 

aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia siirtyäkseen ammatilliseen peruskoulutukseen. Aikuisia voivat olla 

erityisesti maahanmuuttajat sekä alan vaihtajat tai uudelleen kouluttautuvat henkilöt, joiden 

opiskeluvalmiuksissa on puutteita. 

Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden suomen kielen 

kielitaidon tulisi olla tasoa A2.2 

Hakeminen 

Vuonna 2017 alkavaan VALMA-koulutukseen hakuaika on 23.5 – 25.7.2017. VALMAan haetaan 

www.opintopolku.fi -sivuston kautta. 

  

http://www.samiedu.fi/
mailto:timo.kemppainen@samiedu.fi
mailto:sari.rantanen@samiedu.fi
http://www.opintopolku.fi/
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Savonlinnan Kristillinen opisto 
Opistokatu 1, 57600 Savonlinna 

015 572 910 

www.sko.fi 

rehtori Tommi Tuunainen  

044 554 7895  

tommi.tuunainen@sko.fi 

 

 

Opistolla on mahdollista asua. Hakulomakkeet opiston internet-sivulla www.sko.fi 

 

PITKÄT SUOMEN KIELEN LINJAT 5.9.2017 - 1.6.2018  
 
Kurssin aluksi opiskelijoiden taitotaso määritellään, ja opetus kohdennetaan ryhmälle sopivaksi. 

Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, jotta opiskelijoiden 

valmiudet toimia teknologiaan nojaavassa yhteiskunnassa kehittyisivät.  

 

Opiskelumaksu on 40€/viikko ja jos asuu opistolla niin 60€/viikko.  

 

 

SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSIT 9.1.2017- 2.6.2017 ja 5.6.2017- 25.8.2017 

 

Suomen kielen intensiivikurssit maahanmuuttajille. Kurssin aluksi tehdään lähtötasotesti. Tavoitetasot 

määrittyvät siten lähtötason perusteella A1.2 – B2.2. Intensiivikursseja on myös kesällä ja niiden opiskelijoilla 

on etusija syksyllä 2017 alkaville pitkille suomen kielen linjoille.  
 

Opiskelumaksu on 40€/viikko ja jos asuu opistolla niin 60€/viikko.  
 

 

PERUSOPETUS AIKUISILLE 4.9.2017 - 2.6.2018 

 

Perusopetuksessa opiskellaan suomalainen peruskoulu ja saadaan perusopetuksen päättötodistus. 

Perusopetus kestää 1-2 vuotta.  

 

Perusopetuksessa opiskellaan suomea, matematiikkaa, englantia, kemiaa, fysiikkaa, historiaa, 

yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, katsomusaineita sekä opintojen ohjausta. Opintoihin kuuluu myös 

työelämään tutustumista.  

 

Opiskelijalla, maahanmuuttajalla, pitää olla suomalainen sosiaaliturvatunnus ja kohtuullinen suomen kielen 

taito. Aikuinen, jos sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, tervetuloa mukaan.  

Opiskelu on ilmaista. 

 

 

mailto:tommi.tuunainen@sko.fi
http://www.sko.fi/

