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Missä opiskella suomea Jyväskylässä tai verkossa?   

Päivittänyt Roosa heinäkuussa 2021 

 

JYVÄLÄ   

Avaimet onnistumiseen 

• Nuorille maahanmuuttajille. Ryhmät kokoontuvat viitenä päivänä viikossa klo 9–13 välisenä 

aikana. Ryhmissä saa tukea arjen hallintaan, tulevaisuuden suunnitteluun sekä kulttuurin ja 

ympäristön tuntemukseen. Ohjaus on hyvin käytännönläheistä ja toiminnallista. Mukaan 

voi tulla myös vähäisellä suomen kielen taidolla. 

• Haku lukuvuoden 2021–2022 ryhmiin käynnistyy 19.7. Opetus käynnistyy syyskuussa. 

Tarkemmat tiedot julkaistaan lähiaikoina. Koulutukseen on jatkuva haku.  

• Maksuton.  

• Koulutus on suunnattu 17–29-vuotiaille, työttömille, vailla opiskelupaikkaa oleville ja 

oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajanuorille. Opiskelijoiden valinnassa etusijalla 

ovat koulutustasoltaan peruskoulun käyneet tai sen alle menevät.  Eri kielitaitotasoilla 

voi hakea.  

• Huom: sivuilla lukee, että koulutusta voidaan räätälöidä osallistujan tarpeisiin joko 

intensiiviseen 5 päivää viikossa, osana opintojen valinnaisia opintoja tai työharjoittelua tai 

TE-toimiston asiakkaille koulutus voi olla omaehtoista opiskelua (kotoutumissuunnitelma 

voimassa) tai sivutoimisena opiskeluna/työkokeiluna (kotoutumisaika ummessa).  Opiskelu- 

tai työkokeiluajalta on mahdollista saada KELAn työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. 

Katso lisää: https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen/avaimet-onnistumiseen-koulutuksen-

esittely/ 

Lisätietoja: https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen/  

https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen/avaimet-onnistumiseen-koulutuksen-esittely/  

 

Polkuja työelämään 

Polkuja työelämään ‑koulutuksessa voit löytää oman polkusi työelämään tai uusiin opintoihin sekä 

tunnistaa omat vahvuutesi työelämän näkökulmasta.  

Koulutuksessa kehitetään erityisesti työelämässä tarpeellisia digitaitoja (käsitteet ja tietoturva, 

tietokoneen ja älypuhelimen käyttö, pilvipalvelut, sosiaalinen media, kriittinen medialukutaito). 

Lisäksi harjoitellaan työnhakutaitoja ja arjen perustaitoja sekä harjaannutetaan monilukutaitoa. 

Koulutusjakson alussa kartoitetaan osallistujien elämäntilanne, päämäärät ja toiveet, ja koulutus 

sisältää myös yksilöohjausta. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille koulutus sisältää lisäksi 

työelämän suomea. 

Ryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa klo 9.00–15.00, 20h/viikko. 

https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen/
https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen/avaimet-onnistumiseen-koulutuksen-esittely/
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Koulutus on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville aikuisille, maahanmuuttajille, 

mielenterveyskuntoutujille sekä niille, joiden koulutus on jäänyt kesken tai joiden osaaminen 

kaipaa päivittämistä. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kielitaitotasovaatimus on A.2.2–

B.1. 

Huom!: ATK-osio opetettu aiemmin lähinnä englanniksi, mikä ollut haastavaa englantia 

taitamattomilla asiakkailla.  

 

INTEGRA – JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MOVI 

 

• Korkeakouluopintoja aiemmin tehneille, korkeakoulukelpoisille ja niille, joiden pitää 

täydentää omaa tutkintoaan Suomeen sopivaksi. Tavoitteena on yhdistää kieli- ja oman 

alan opintoja niin, että opinnot tukevat suomen kielen, akateemisten taitojen ja oman alan 

sisältöjen opiskelua suomeksi. 

• Kaksi koulutuspolkua, toinen vasta-alkajasta A2 ja toinen B1-B2. 

• Haku: 22.6. - 8.8.2021. 

• Kielitaitotesti 23.8.2021 sekä haastattelut 26.8. tai 27.8. 

• Koulutuksen kesto: 13. - 14.9.2021. Koulutuksen kesto on noin yhdeksän kuukautta. 

• Lisätietoja:  

https://movi.jyu.fi/fi/kehittamistyo/integra/mika-integra-on 

https://movi.jyu.fi/en/development/integra/what-is-integra 

 

 

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 

 

Suomen kielen lukutaitokoulutus 

 

• ilmoittautuminen päättyy 2.8., jos paikkoja jäljellä. Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka 

ovat käyneet kotimaassaan vain vähän tai eivät lainkaan koulua. Opiskelija voi olla täysin  

luku- ja kirjoitustaidoton tai hän voi tarvita vahvistamista taidoissaan. 

• Lukutaitokoulutukseen hakeudutaan TE-toimiston tai Jyväskylän kaupungin 

kotoutumispalvelujen kautta. Maahanmuuttajille tarkoitettu lukutaitokoulutus on opetus-  

ja  kulttuuriministeriön rahoittamaa. Koulutus on maksutonta, jos se on hyväksytty 

maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan. 

 

JAMK – AVOIN AMK 

 

• Erilaisia kielikursseja, syyskuussa 2021 alkamassa muun muassa Finnish for beginners sekä 

Finnish 3. Valikoimassa myös englannin ja muiden kielten kursseja. Huom! Jamkilta voi 

https://movi.jyu.fi/en/development/integra/what-is-integra
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halutessaan varmistaa, kuinka paljon opetuksessa käytetään englannin kieltä, ainakin 

kurssikuvaus on englanniksi. Myös tarkat opetusajat eivät olleet vielä näkyvissä. 

• https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Koko-opintotarjonta/Kielet-ja-viestinta/  

 

• Maksuttomia työttömille työnhakijoille, lisätietoja täältä 

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/ 

 

JYVÄSKYLÄN KANSALAISOPISTO 
 

• Suomen kielen kurssit löytyvät täältä näin: 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/index.php?l=fi 

kurssit -> Jyväskylä -> kielet -> suomi 

 

Finnish language courses 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/index.php?&l=en 

Courses -> Jyväskylä -> Languages -> Finnish 

 

• Muun muassa alkeis- ja jatkokursseja (A1-C1), verkkokursseja, lukupiiri sekä kirjoittamiseen 

keskittyvä kurssi. Alkavat syyskuussa, hinnat 13-43 euroa. 

• Kurssit: https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/courses.php?l=en#pos-1-8-110 

GLORIA 

• Huom! Kurssit olleet nyt etänä, tilanne kannattaa tarkistaa syksyllä nettisivuilta! 

Suomen kielen ABC 

• Suomen kielen ABC-ryhmä kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona kello 10–12. 

• Ryhmä on kaikille avoin ja ilmainen. Uusi oppija voi aina tulla mukaan. Voit tulla myös 

lapsen kanssa. Ryhmässä opit suomen alkeet tai lisää suomea. Apuna ovat vapaaehtoiset 

kielioppaat. 

• Tällä hetkellä Zoomin kautta. Ohjeet Zoomiin liittymiseen ja lisätietoja 

https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/ 

 

Toisto-ryhmä 

• Toisto-ryhmä kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona kello 10-12 ABC-ryhmän yhteydessä. 

Toisto-ryhmässä opit suomen alkeita. 

• Tällä hetkellä Zoomin kautta. Ohjeet Zoomiin liittymiseen ja lisätietoja 

https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/ 

 

Luetaan yhdessä -keskusteluryhmä 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/index.php?&l=en
https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/
https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/
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• tiistaina kello 17–18 

• Keskusteluryhmässä keskustellaan ja luetaan tekstejä. Ryhmä on sopiva noin 2 vuotta 

suomea opiskelleille. 

• Tällä hetkellä Zoomin kautta. Ohjeet Zoomiin liittymiseen ja lisätietoja 

https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/ 

 

• Gloriassa lisäksi kaksi englannin kielen ryhmää sekä persian ja saksan kielen ryhmät. 

Lisätietoja https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/ 

 

• Myös 17-29-vuotiaille nuorille oma keskusteluryhmä BlaaBlaa torstaisin klo 16-18. Katso 

ajankohtaiset tiedot https://www.gloriajkl.fi/nuorisotyo/ Nyt kesän tauolla, syksyllä 

tarkista aika nettisivuilta.  

JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO  

 

Kotoudu taidolla ja taiteella -lukutaitokoulutus (UMAKO) 

 

• Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi aikuisille, yli 17-vuotiaille 

maahanmuuttajille, joilla ei ole omassa kotimaassaan ollut mahdollisuutta saada 

riittävästi koulutusta ja yleissivistystä, jotta he voisivat selviytyä suomalaisen 

yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen 

toiminnoille. Lukutaitokoulutuksen rinnalla kokonaisvaltainen kotoutumisen tukeminen on 

tärkeä osa opetusta. 

• Maksuton, sisältää lounaan. Kaukana asuvilla mahdollisuus asua opistolla ilmaiseksi 

soluasunnossa ma-pe. Koulutus on mahdollista kytkeä kotoutumissuunnitelmaan 

• Jatkuva haku https://www.jko.fi/hakeutuminen/ , koulutus kestää 30.8.2021-18.12.2021 

• Lisätietoja https://www.jko.fi/koulutus/vapaansivistyonkoulutus/#UMAKO 

 

Polun alku avustamiseen – avustajastartti 

 

• Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka: - Haluat avustaa, auttaa ja ohjata nuoria, 

aikuisia, vanhuksia ja tukea tarvitsevia - Haluat kokeilla millaista työtä avustaminen, 

huolenpito ja ohjaaminen on- Sinulla ei ole koulutusta tai haluat kouluttautua uudelleen 

• Läsnäolo-opinnot, noin 25h/vko 

• Maksuton, sisältää lounaan 

• Jatkuva haku, alkaa elokuussa, haastattelut hakijoille 

• Lisätietoja: https://www.jko.fi/koulutus/vapaansivistyonkoulutus/#polunalku 

• Huom! Anna oli listannut tämän, mutta en löytänyt mistään tarkemmin 

kielitaitovaatimuksia tai minkä tasoista kielikoulutusta täältä saa. 

https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/
https://www.gloriajkl.fi/kieliryhmat/
https://www.gloriajkl.fi/nuorisotyo/
https://www.jko.fi/koulutus/vapaansivistyonkoulutus/#polunalku
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GRADIA 

 

Valma 

• Valmassa pääset tutustumaan eri ammattialoihin ja kehität suomen kielen taitoasi. 

Valmentaa ammattikouluopintoihin. Voi korottaa peruskoulun arvosanoja.  

• Valmentava koulutus (23.8.2021 - 21.12.2021)  

• Ilmoittautuminen 17.6.2021 - 31.7.2021 

• https://www.gradia.fi/oppimaan/maahanmuuttajille 

 

Tutustu ammattiin-koulutukset, työvoimakoulutukset 

 

• 30.8. alkaa hoitoalan, auto- ja kuljetusalan sekä rakennusalan koulutukset, haku päättyy 

2.8. 

• 27.9 alkaa puhatauspalveluiden koulutus, haku päättyy 15.9. 

• Opiskellaan ammattialan suomen kieltä sekä ammatin perustietoja ja -taitoja. Sisältää 

työssäoppimisjakson.  

• Haetaan TE-toimiston kautta. 

• Vaaditaan vähintään A2-kielitaitotaso  

• https://www.gradia.fi/oppimaan/maahanmuuttajille 

 

Aikuisten perusopetus, OKSA 

• Voit hakea aikuisten perusopetukseen, jos olet vähintään 17-vuotias ja tavoitteesi on 

saada perusopetuksen päättötodistus tai suorittaa osia peruskoulusta. Perusopetuksen 

voi aloittaa joko alkuvaiheesta tai päättövaiheesta kielitaitosi ja opiskeluvalmiuksiesi 

perusteella. Jos luku- ja kirjoitustaitosi on puutteellinen, voit saada paikan 

lukutaitovaiheen ryhmästä. Jos saat opiskelupaikan alkuvaiheen ryhmästä, voit jatkaa 

opiskelua päättövaiheen ryhmässä, kun opiskeluvalmiutesi ovat riittävät. 

• Hakuaika 18.6.-18.8.2021. Opinnot alkavat 1.10.2021.  

Hakuaika 24.9.-24.11.2021. Opinnot alkavat 10.1.2022 

Hakuaika 10.12.2021-10.2.2022. Opinnot alkavat 4.4.2022 

Hakuaika 30.3.-30.5.2022. Opinnot alkavat elokuussa 2022. 

• Lisätietoja: https://www.gradia.fi/aikuisten-perusopetus-oksa/l16924 

 

Jyväskylän aikuislukio 

• Tarjoaa iltaopiskeluna myös S2-kursseja, jotka alkavat kakkosjaksossa. 

https://www.gradia.fi/oppimaan/maahanmuuttajille
https://www.gradia.fi/aikuisten-perusopetus-oksa/l16924
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• Aineopiskelijamaksu on 95 euroa/lukuvuosi. Lukuvuosimaksulla voit opiskella yhden tai 

useampia kursseja. 

• Vastaavat lukiokoulutuksen S2-kursseja, eli vaativat jo kielitaitoa eli eivät sovellu 

alkeiskursseiksi. Noin B1.1. hyvä taso, joka on tavoite lukio-opintoihin siirryttäessä.  

• Lisätietoja: https://www.gradia.fi/jyvaskylan-aikuislukio-aineopinnot/l16684 

 

KOSKELAN SETLEMENTTI, ÄÄNEKOSKI 

 

• Tällä hetkellä YKI-testin verkossa toteutettava kertauskurssi on täynnä, voi toki kärkkyä 

peruutuspaikkoja 

• Elokuussa julkaistaan suomen kielen kurssit 

https://koskelansetlementti.net/maahanmuuttajille/suomen-kielen-kurssit/ 

ALKIO-OPISTO 

 

Maahanmuuttajien korkeakouluun valmentavat opinnot (Makova) 

• haluat opiskella suomen kieltä akateemisella tasolla ja kehittää opiskelutaitojasi 

• olet suorittanut lukion tai ammattikoulutuksen (Suomessa tai ulkomailla) 

• olet maahanmuuttajataustainen ja 18–29-vuotias 

• sinulla on vähintään A- tai B-oleskelulupa 

• ymmärrät suomea sujuvasti 

• Koulutus on ilmainen 18–29-vuotiaille. Myös yli 29-vuotiaat voivat hakea opiskelupaikkaa, 
mutta heidän täytyy maksaa koulutus itse tai hakea opintoseteliä, joka kattaa 
opintomaksut.  

• Koulupäivinä saat ilmaisen lounaan opiston omassa ruokalassa. Lisäksi voit hakea 
maksutonta asuntolapaikkaa opiston asuntolasta kahden hengen huoneesta tai saat 
matkakortin, jolla voit kulkea linja-autolla Jyväskylän tai Jämsän seudulta opistolle. 

• Koulutus sisältää suomen kieltä, opiskelutaitojen harjoitusta sekä valinnaisia opintoja. 

• Lisätiedot: https://www.alkio.fi/opintolinjat/maahanmuuttajakoulutukset 

 

Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulutus (Asuko) 

• olet aikuinen maahanmuuttaja ja sinulla on kotoutumissuunnitelma 

• olet jo opiskellut suomen kieltä, ja kielitaitosi on vähintään tasolla A2 

• haluat edetä opinnoissa nopeasti ja olet motivoitunut 

• olet opiskellut yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja haluat työelämään tai haluat 
päästä opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Suomessa 

• Opetus, opetusmateriaalit ja lounasruokailu ovat ilmaisia. 

• Koulutus sisältää suomen kieltä, opiskelutaitojen harjoitusta sekä valinnaisia opintoja. 

• Lisätiedot: https://www.alkio.fi/opintolinjat/maahanmuuttajakoulutukset 

https://koskelansetlementti.net/maahanmuuttajille/suomen-kielen-kurssit/
https://www.alkio.fi/opintolinjat/maahanmuuttajakoulutukset
https://www.alkio.fi/opintolinjat/maahanmuuttajakoulutukset
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Verkkokurssit 

 

JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO 

 

 

Verkkokurssit 

 

• kurssit verkossa elokuussa intensiivikursseja eri tasoilla ja syksyllä lisää verkkokursseja A1-

B2 tasoille.  

• Maksullisia, noin 175 euroa per kurssi  

• Kursseista lisää täältä: https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/8/360 

 

SAVONIA 

• koronan takia ainakin vuoden 2021 loppuun ilmaisia suomen kielen verkkokursseja 

• kursseja A2-C1 

• muun muassa suomen kursseja sairaanhoitajille, opettajille, lääkäreille, tekniikan alan ja 
työelämän suomea 

• Kesän kurssit täynnä, mutta elokuussa tulee tietoa syksyn kursseille ilmoittautumisesta 

• https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-
oppiminen/maahanmuuttajalle/suomen-kielen-kurssit-savoniassa/ 

FINNISH COURSES.FI 

 

• listattu erilaisia suomen kielen kursseja, enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, Turku, 
Tampere ja Oulu, mutta koronan takia löytyy paljon verkkokursseja 

https://finnishcourses.fi/fi/training-providers 

 

FAMILIA RY  

 

• Läsnäolokurssit Helsingissä, verkossa alkeiskursseja, lähtötaso toisella kurssilla 0 ja toisella 
A1.2 

• Ilmoittautuminen Familian syksyn suomen kielen kursseille alkaa 3.8. (klo 9) ja päättyy 
25.8. (klo 22) 

• 20e per kurssi (60 h), ei tarvitse kurssikirjaa 

• Lisätietoja: https://www.familiary.fi/suomen-kieli.html 

 

https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/8/360
https://finnishcourses.fi/fi/training-providers
https://www.familiary.fi/suomen-kieli.html
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Lisäksi yksityisopetusta voi etsiä Facebook-ryhmästä ”Find a Finnish teacher/course – 

löydä suomen kielen opettaja/kurssi. Ryhmässä on sekä suomen opiskelijoita että 

opettajia. Hinnat, sisällöt ja opetustavat neuvotellaan opettajan kanssa.  Myös Roosalta voi 

kysyä vinkkejä!  

 

 


