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SUOMEN KIELEN KOULUTUS 

SAVONLINNAN SEUDULLA 2020 - 2021 

 

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 

 

Opintoja Kaiken Ikäisille!  

Tervetuloa opiskelemaan ja viihtymään Punkaharjun ja Valoniemen maisemiin!   

 

Koulutuksiin on jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www.ikko.fi. Voit aloittaa opiskelun joustavasti. 

Opetus, asuminen ja ateriat osassa koulutuksia maksuttomia, muissa 11 - 67 €/vko. Koulutustuet, 

opintosetelit. Opiskelijat voivat asua opiston asuntolassa. Osaaminen todetaan koulutuksen alussa.  

 

Suomen kielen ja kulttuurin linja (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 40-60 ov)  

Aika 18.8.2020 – 5.6.2021 (lukuvuosi 40 ov).  Opiskelun kesto on 9-14 kk.                        

Lisätiedot Koulutus on tarkoitettu aikuisille maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille. 

Opetus painottuu suomen kieleen ja viestintätaitoihin, työelämä- ja yhteiskuntataitoihin, 

kulttuurintuntemukseen ja Suomi-tietouteen. Tasoryhmät kielitaidon mukaan.  

Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa. 

                        

                        Kun koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, ovat opetus, asuminen, 

aamupala, lounas ja päivällinen maksuttomia.  

 

Suomen kielessä eteenpäin-koulutus (yleinen kielitutkinto suomen kielessä 15-40 ov) 

Aika 25.8. - 15.12.2020 ja 7.1.-5.6.2021. Opiskelun kesto on 3,5-9 kk. 

Lisätiedot Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa ja kotikunta Suomessa.  

                       Tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin tai 

työelämään siirtymistä, kansalaiselämää ja kansalaisuutta varten. 

Koulutuksessa pääpaino on kielitaidon parantamisessa. Kaikki opiskelijat voivat suorittaa 

kielitutkinnon suomen kielessä (perus-, keski- tai ylin taso) maksutta. Lisäksi opiskelu- ja 

työelämävalmiuksia ja arjen hallintataitoja, valinnaisina matematiikka ja englannin kieli.  

 

                       Opetus, asuminen ja ruokailut ovat maksuttomia vähintään 15 opintoviikkoa opiskeleville.  

Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.  

 

Aikuisten perusopetus (peruskoululinja maahanmuuttajille)  

Aika 18.8.2020 – 28.5.2022. Opiskelun kesto lähtökohdan ja tavoitteen mukaan yksilöllisesti. 

 

http://www.ikko.fi/
mailto:ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
http://www.ikko.fi/
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Lisätiedot Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opetuksen.  

                       Aikuisten perusopetus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat tietojensa ja 

taitojensa täydentämistä päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin.  

                       Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen päättötodistus oppivelvollisuusiän ylittäneille 

tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa riittävä suomen 

kielen taito jatko-opintoja, kansalais- ja työelämää varten. 

                       

                       Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (9-18 kk) sisältää pakollisia ja valinnaisia kursseja, 

joista tulee suorittaa vähintään 46.  

                       Perusopetuksen alkuvaihe (9 kk) sisältää 38 kurssia ja antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa 

päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheeseen voi sisältyä myös lukutaitovaihe (27 kurssia).   

                        

Opetus, oppikirjat, asuminen sekä aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla  

                       asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus, lounas ja oppikirjat ovat maksuttomia.  

                       Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa. 

 

Perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka)  

Aika 18.8.2020 - 29.5.2021. Opiskelun kesto on 9 kk (38 ov).  

Lisätiedot Lisäopetus on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille. Opiskelija voi 

korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvia yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita ja saada 

valmiuksia jatko-opintoja varten.  

                       

Opetus, oppikirjat, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen ovat maksuttomia opistolla  

asuville. Opiston ulkopuolella asuvilla opetus, lounas ja oppikirjat ovat maksuttomia.  

Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa. 

                       Hakeminen perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa www.opintopolku.fi  

ja jatkuva haku suoraan oppilaitokseen www.ikko.fi.  

 

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus 8-20/38 ov 

Aika 1.9.- 19.12.2020 ja 11.1.- 5.6.2021. Opiskelun kesto 2-9 kk yksilöllisten tavoitteiden mukaan.  

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

 oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.  

 Opetus, asuminen ja ateriat 11-67 €/vko 

                       Koulutuksen suorittamisesta saa kuusi pistettä ammatilliseen perustutkintoon haettaessa.  

 

Suomen kielen ja aktiviteettikurssi 9 ov  

Aika       kesä-elokuussa 

Lisätiedot Suomen kieltä ja erilaisia käytännön aktiviteetteja  

 

 

Yleiset kielitutkinnot (YKI)  

suomen kielessä (keskitaso) järjestetään 3-5 kertaa vuodessa. 

Suomen kielen tutkintopäivät:  

29.8.2020 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-12.6.2020  www.opintopolku.fi 

7.11.2020 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-30.9.2020 www.opintopolku.fi 

30.1.2021 keskitaso, ilmoittautumien 1.-11.12.2020 www.opintopolku.fi 

 

Suomen kielen intensiivikurssit 

Aika       27.-29.8.2020, 5.-7.11.2020 ja 28.-30.1.2021    

 

Lisätiedot    Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/kielitutkinnot ja Itä-Karjalan Kansanopistolta  

                       raija.heikkila@nettilinja.fi 

http://www.opintopolku.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 208 €, pariopetuksen 15 oppitunnin paketti 156 

€/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  -> kurssihaku -> kurssit -> kielet -> yksilöopetus.  

 

 

KIELIKAHVILA CAFÉ LINGVA 

 

Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja kaikille avoin kahvila. 

Milloin: Joka kuukauden toisena maanantaina klo 17.15-18.45 syyskuusta toukokuuhun.  

Missä: Kirjasto Joeli, Asemantie 5, 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 

internetissä Opintopolku-palvelussa, jossa on ohjevideo: https://yki.opintopolku.fi  Lisätietoja 

nettisivuiltamme https://www.linnala.fi/yki/. 

 

Seuraavat suomen kielen tutkintopäivät:  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat 

 

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://yki.opintopolku.fi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintopaivat-ja-paikat
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 

kanslia puh. 044 417 4596 

 

Suomen kielen kurssit 2020 – 2021 

Ennen lukuvuoden alkua suomen kielen opiskelijoille pidetään taitotasotesti, jonka perusteella opiskelijat 

jaetaan heille sopiviin ryhmiin. Testi on maanantaina 24.8.2020 klo 16.00. 

 

SUOMEN KIELEN ALKEISKURSSIT 

Oppikirja: Kursseilla a-c: Suomen mestari 1 (uudistettu painos 2020), kursseilla d-e: Suomen mestari 2 

 

Kurssi 1: 26.8.–13.10. ma ja ke klo 15.40–17.00 

Kurssi 2: 14.10.–8.12. ma ja ke klo 15.40–17.00 

Kurssi 3: 9.12.–16.2. ma ja ke klo 15.40–17.00 

Kurssi 4: 17.2.–4.4. ma ja ke klo 15.40–17.00 

Kurssi 5: 19.4.–5.6. ma ja ke klo 15.40-17.00 

 

Suomen kielen alkeiskurssit on tarkoitettu niille, jotka ovat jo hieman opetelleet suomen alkeita (noin 

taitotaso 1).  Opetuskielenä on suomi.  Luku- ja kirjoitustaito on välttämätön. 

 

SUOMEN KIELEN PERUSKURSSIT 

Oppikirja: Hyvin menee 2 

 

Kurssi 1: 26.8.–13.10. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 2: 14.10.–8.12. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 3: 9.12.–16.2. ma ja ke klo 17.00–18.20 

Kurssi 4: 18.2.–4.4. ti ja to klo 17.00–18.20 

Kurssi 5: 19.4 –5.6. ma ja ke 17.00–18.20 

 

Suomen kielen peruskurssit on tarkoitettu niille, jotka osaavat jo hyvin suomen kielen alkeet (taitotaso 2-3). 

 

SUOMEN KIELEN JATKOKURSSIT ELI LUKIOKURSSIT 

Oppikirja: Kursseilla 1-2: Kipinä 1-2, kursseilla 3-4: Kipinä 3-4, kurssilla 5: Kipinä 5-6) 

 

Kurssi 1: 27.8.–13.10. ti ja to klo 17.00–18.20 

Kurssi 2: 15.10.–8.12. ti ja to klo 15.40–17.00 

Kurssi 3: 10.12.–16.2. ti  ja to klo 15.40–17.00 

Kurssi 4: 17.2.–4.4. ma ja ke klo 15.40–17.00 

Kurssi 5: 19.4.–5.6. ma ja ke klo 14.00–15.30 

Kurssi 6: 14.10.–16.2. ke klo 14.00–15.30 

 

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. 

 

Lisätietoja voit kysyä kurssien opettajilta: suvi.salmenkivi@savonlinna.fi (alkeis- ja jatkokurssit), 

heidi.lehtosaari@savonlinna.fi (perus- ja jatkokurssit) 
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MAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUS 

 

Perusopetukseen voivat osallistua sekä nuoret että aikuiset maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat suomalaisen 
perusopetuksen päättötodistuksen. 

Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tarvitsevat perusopetusta täydentävää ja jatko-opintoihin valmentavaa 
koulutusta tai joilla on jo jonkin verran lukion tai ammattikoulun opintoja omasta maastaan mutta joiden 
kielitaito ei vielä riitä jatkamaan opintoja Suomessa. 

Alaikäraja 17 vuotta, painavin perustein ikärajasta voidaan poiketa. Yläikärajaa ei ole. 

Lähtötasovaatimukset 
Opiskelijan tulee olla luku- ja kirjoitustaitoinen, ymmärtää selkeää ja yksinkertaista suomenkielistä puhetta 
sekä pääpiirteittäin tekstiä, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita.  Opiskelijan tulee myös pystyä 
kommunikoimaan vastaavanlaisissa tilanteissa. Kotoutumiskoulutuksen suomen kielen opetuksessa hankittu 
yleisen kielitutkinnon perustason todistus on osoitus riittävästä osaamisesta. 

Opintojen sisältö ja kesto 
Opiskelijat voivat suorittaa koko suomalaisen perusopetuksen oppimäärän tai vain tarvitsemansa kurssit. 

Opiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), johon kootaan kursseja opiskelijan 
tarpeen, pohjatietojen ja jatkosuunnitelmien mukaan. 

Oppiaineet: suomi toisena kielenä -oppiaineen valmentavat ja pakolliset perusopetuksen kurssit sekä 
suomalaisen perusopetuksen aineet (englanti, matematiikka, fysiikka, kemia, historia, yhteiskuntaoppi, 
maantieto, biologia, elämänkatsomustieto, tietotekniikka, opintojen ohjaus). Opiskelu kestää 1 – 3 vuotta 
riippuen opiskelijan lähtötasosta ja koulutustarpeesta. Oppitunteja on keskimäärin 22 tuntia viikossa. 
Todistukset 
Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaneet saavat päättötodistuksen. Lisäksi opiskelijat saavat 
hyväksyttävästi suoritetuista kursseista opintokirjan otteen. 

Jatko-opintomahdollisuudet 
Aikuislukiossa suoritettujen opintojen jälkeen maahanmuuttajat voivat jatkaa opintojaan aikuislukiossa, 
hakeutua ammattiopintoihin tai työvoimapoliittiseen koulutukseen. Opiskelijat voivat myös lähteä opintojen 
jälkeen työharjoitteluun tai työllistyä. Lisätietoja jatko-opinnoista opiskelijat saavat opinto-ohjaajalta. 
Työvoimatoimiston tietopalvelu ja ammatinvalinnan ohjaus ovat myös opiskelijoiden käytettävissä. 

Koulutukseen hakeminen 
Hakulomakkeen voi käydä täyttämässä aikuislukion kansliassa. Hakijalla tulee olla mukana todistukset 
aiemmista opinnoista Suomessa, kotoutumissuunnitelma, mikäli sellainen on tehty sekä Kela-kortti tai muu 
henkilötodistus. 
 

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS LUVA 

Savonlinnan aikuislukiossa järjestetään nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille lukioon valmistavaa 
koulutusta. Opintojen pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen 
opiskelussa. Opiskelija voi myös korottaa perusopetuksen arvosanoja ja suorittaa lukion 
kursseja. Koulutukseen voivat hakea maahanmuuttajat tai vieraskieliset henkilöt, joilla on peruskoulun 
päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot ja jotka ovat opiskelleet suomea vieraana kielenä. 

Lukioon valmistavat opinnot kestävät yhden lukuvuoden. 

LUVA-koulutukseen osallistujan on mahdollista saada opintotukea. 
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Lukioon valmistavassa koulutuksessa opiskeltavat aineet 

 Suomen kieli (10 kurssia) 

 Muut kielet (3 kurssia) 

 peruskoulusta jatkettava kieli 

 Luvassa alkava kieli 

 Matemaattiset aineet (2 kurssia) 

 matematiikka, fysiikka, kemia 

 biologia, maantieto 

 Yhteiskunnalliset aineet ja kulttuurin tuntemus (2 kurssia) 

 historia 

 yhteiskuntaoppi 

 Opintojen ohjaus (2 kurssia) 

 Valinnaisia opintoja (6 kurssia) 
 

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan  henkilökohtaisesti aikuislukion kansliassa. 
Opinto-ohjelman laatimista varten tarvitaan todistukset aikaisemmista opinnoista. 
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Savonlinnan kristillinen opisto  
 

www.sko.fi 

Opistokatu 1, 57600 Savonlinna  

p. 015 572 910  

 
Rehtori Tommi Tuunainen  

p. 044 554 7895   
tommi.tuunainen@sko.fi  
 

 

 

SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSI, kesä 2020  

Kurssi alkaa 2.6.2020 ja päättyy 31.7.2020 

• Suomen kielen intensiivikurssi on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää 

suomen kielen taitojaan sekä kykyään toimia eri viestintäympäristöissä.   
 

• Opiskelun tarkoitus on sanavaraston, kuullun ymmärtämisen, puhetaidon, luetun ymmärtämisen 

sekä kirjoitustaidon kehittäminen.   
  

• Opetus on suunnattu Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasoille A (A1.1 – A2.2) ja 

B (B1.1 –B2.2).   

 

 

SUOMEN KIELEN ALKEIS- JA JATKOLINJAT (1 vuosi)  

Lukuvuosi alkaa 17.8.2020 ja päättyy 28.5.2021  

 

• Koulutuksen alkaessa opiskelijoiden taitotaso määritellään. Opetus kohdennetaan ryhmälle 

sopivaksi. Suomen kielen alkeislinjalla (Suomi 1) opetus lähtee suomen kielen alkeista. 

Koulutuksessa tavoitellaan kielitaidon tasoa A1.3. Suomen kielen jatkolinjalla (Suomi 2) kerrataan 

aiemmin opitut perusteet ja tavoitellaan taitotasoa A2 tai B1. 
 

• Opiskelu kattaa kielitaidon eri osa-alueet: puhumisen ja kirjoittamisen sekä luetun ja kuullun 

ymmärtämisen. Koulutus sisältää ohjattua opetusta 25 tuntia viikossa. 
 

• Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan opetamme myös luku- ja kirjoitustaidottomia sekä 

kielitaidoltaan B2 – C1 –tason opiskelijoita.   
 

 
SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSI, kevät 2021 

Kurssi alkaa 11.1.2021 ja päättyy 28.5.2021 

• Suomen kielen intensiivikurssi on suunnattu aikuisille maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää 

suomen kielen taitojaan sekä kykyään toimia eri viestintäympäristöissä.   
 

• Opiskelun tarkoitus on sanavaraston, kuullun ymmärtämisen, puhetaidon, luetun ymmärtämisen 

sekä kirjoitustaidon kehittäminen.   
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• Opetus on suunnattu Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasoille A (A1.1 – A2.2) ja B 

(B1.1 –B2.2).   
 

SUOMEN KIELEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUS (1 vuosi)  

Koulutus alkaa 17.8.2020 ja päättyy 28.5.2021 (mikäli opetusryhmään ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita).  
  

• Vapaan sivistystyön suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon koulutus antaa valmiudet suomen kielen 

opiskeluun ja kotoutumiseen.  
  

• Saavutettuaan riittävän luku- ja kirjoitustaidon opiskelija voi jatkaa suomen kielen opiskeluaan tai 

pyrkiä muihin opintoihin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.  
  

• Opetus perustuu vapaan sivistystyön valtakunnalliseen lukutaitokoulutuksen 

opetussuunnitelmasuositukseen. 
 

Opiskelumaksut  

  

Suomen kielen opiskelu / Suomen kielen intensiivikurssi maksaa 30 €/viikko.  Jos 

opiskelija asuu opistolla, maksu on 50 €/viikko.   
  

Opiskelu on opiskelijalle maksutonta, jos TE-toimisto on hyväksynyt koulutuksen osaksi 

kotoutumissuunnitelmaa ennen opintojen aloittamista.   
  

Materiaalimaksu   

 

20 €/lukukausi   

Hakeminen  

 

Täytä sähköinen hakemus osoitteessa: 

 

sko.inschool.fi/browsecourses  

 
Soita: 015 572 910 

 
Lähetä sähköpostia: info@sko.fi   

 

AIKUISTEN PERUSOPETUS   

 

Lukuvuosi alkaa 17.8.2020 ja päättyy 28.5.2021 (Jatkuva haku!)  

 

• Aikuisten perusopetus on suomalainen peruskoulu aikuisille (tarkoitettu oppivelvollisuusiän 

ylittäneille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää lainkaan tai jotka 
haluavat täydentää tutkintoaan tai korottaa arvosanojaan).   

  

• Opiskelu on kurssimuotoista. Opetus perustuu valtakunnallisiin aikuisten perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin ja tapahtuu suomen kielellä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 

https://sko.inschool.fi/browsecourses
https://sko.inschool.fi/browsecourses
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henkilökohtainen opiskelusuunnitelma aiemmat tiedot, taidot ja osaaminen sekä erityistarpeet 

huomioiden. Henkilökohtaiset opiskeluvalmiudet vaikuttavat opintojen etenemiseen ja kestoon.  
  

• Aikuisten perusopetukseen on jatkuva haku. Uudet opetusryhmät aloittavat kuitenkin pääsääntöisesti 
aina elokuussa ja tammikuussa. Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon ja tarvittaessa opinnot voi 

aloittaa myös jakson vaihtuessa. 

Aikuisten perusopetuksen ALKUVAIHEEN koulutus   

• Aikuisten perusopetuksessa suoritetaan tarvittaessa alkuvaiheen opintoja. 

• Alkuvaiheen laajuus on 38 kurssia. (Opintojen kesto yleensä 1 – 1,5 vuotta.)  
 

• Alkuvaiheessa varmistetaan aikuisten perusopetuksessa tarvittavia opiskelu- ja tiedonhankintataitoja 

sekä perustietoja, joita vaaditaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnoissa.  

 

• Saavutettuaan riittävät tiedot ja taidot, opiskelija voi siirtyä opiskelemaan päättövaiheeseen. 

Alkuvaiheeseen voi sisältyä myös lukutaitovaihe.   
 

Aikuisten perusopetuksen LUKUTAITOVAIHEEN koulutus 

• Lukutaitovaihe sisältyy tarvittaessa aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin.   
 

• Lukutaitovaiheen laajuus on 27 kurssia. (Opintojen kesto yleensä 1 vuosi.)  
 

• Opetuksen tavoitteena on tukea kielitaidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustaitojen sujuvoitumista 

niin, että opiskelijan on mahdollista siirtyä eteenpäin perusopetusopinnoissaan heti, kun riittävät 

tiedot ja taidot on saavutettu. 

Aikuisten perusopetuksen PÄÄTTÖVAIHEEN koulutus 

• Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot tähtäävät peruskoulun päättötodistukseen.   
 

• Päättövaiheen laajuus on vähintään 46 kurssia. (Opintojen kesto yleensä 1,5 – 2 vuotta.)  
 

• Päättövaiheen opinnoissa opiskelijalla tulee olla riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito useiden eri 

oppiaineiden opiskeluun.  

Opiskelumaksut  

 

Aikuisten perusopetus on opiskelijalle maksuton. 

Hakeminen  

 

Täytä sähköinen hakemus osoitteessa: 
sko.inschool.fi/browsecourses  
Soita: 015 572 910 

Lähetä sähköpostia: 

info@sko.fi 

https://sko.inschool.fi/browsecourses
https://sko.inschool.fi/browsecourses

