
Työnhaku-hubista 
työelämään



Työnhaku-hubi on tarkoitettu vieraskielisille 
työnhakijoille, nopeaan työllistymiseen 
tähtääville kotoutujille sekä työkokeiluun 
tähtääville valmennuspalveluiden asiakkaille, 
joiden suomen kielen taitotaso on A1.3 - B1. 

Työnhakuun ja työelämään 
valmentavaa suomea 
● Vuorovaikutteisia oppitunteja verkossa 

asiakkaan omalla laitteella 
● Nonstop-kokonaisuus, opiskelun kesto 

1 - 3 kuukautta
● Tunteja valittavissa ma - pe klo 10 - 16 
● Kaksi kielitaitotasoa, Beginner tai 

Intermediate



Miten tunnistaa sopiva asiakas?



Beginner (A1.3 - A2.1)
Osaa kertoa vähän omasta koulutuksestaan ja työhistoriastaan.
Ymmärtää helppoja kysymyksiä, kun toinen puhuu hitaasti.
Osaa kertoa vähän työnhaustaan.
Puhelimessa puhuminen on vielä vaikeaa.
Ymmärtää työpaikkailmoituksista vain vähän.
Osaa kirjoittaa ihan lyhyen vastauksen sähköpostiin tai tekstiviestiin.
Tarvitsee paljon apua työnhaussa.
Ymmärtää työpaikalla yksinkertaisimmat ohjeet.
Osaa puhua työkavereiden kanssa joissakin tutuissa tilanteissa.

Intermediate (A2.2 - B1)
Osaa kertoa tärkeimmät asiat koulutuksestaan ja työhistoriastaan. 
Ymmärtää useimmiten, mitä toinen ihminen puhuu. 
Osaa jo vähän kuvailla, millainen on työnhakijana.
Voi puhua puhelimessa, kun asia on tuttu. 
Ymmärtää työpaikkailmoituksista pääasiat ja useita yksityiskohtia.
Osaa kirjoittaa kohteliaan vastauksen sähköpostiin tai tekstiviestiin.
Tarvitsee vielä jonkin verran apua työnhaussa.
Ymmärtää työpaikalla useimmat ohjeet. Osaa kysyä tarkennusta.
Osaa puhua työkavereiden kanssa useimmissa tavallisissa tilanteissa.



Mitä muuta Työnhaku-hubiin 
sisältyy?



● työelämätietoa 
● työllistymistarinoita 
● työnantajien ja koulutusten esittelyjä
● ajankohtaisia asioita 

Tallenteet katsottavissa 14 vrk

Monikielinen Suomi-hubi LIVE 
Youtubessa kerran viikossa: 



Alakohtaista ammatillista suomea 
Ammatti-hubissa 
● yksilöllistä itsenäistä tai pienryhmämuotoista 

työskentelyä opettajan tuella kerran viikossa 

Arkielämän suomen kieltä Suomi-hubissa 
● Työnhaku-hubin asiakas voi valita oppitunteja 

ma - su klo 9 - 20 yhdellä itselleen sopivalla 
tasolla ilman lisämaksua

*Suomi-hubi

https://integrationpossible.com/suomi-hubi-aikataulu/


Miten asiakkaan polku 
Työnhaku-hubissa etenee?



● Keskustelu omaopettajan kanssa 
ennen Työnhaku-hubin aloitusta: 
kielitaidon tason tunnistaminen ja 
opastus palvelun käyttöön

● Asiakas valitsee Työnhaku-hubin ja 
Suomi-hubin aikatauluista itselleen sopivat 
oppitunnit ja liittyy mukaan klikkaamalla 
oppitunnin linkkiä

● Tallenne ja muistiinpanot saatavilla 
verkossa 3 vrk oppitunnin jälkeen

● Asiakas kirjaa oppituntien teemat ja 
ajankohdat oppimispäiväkirjaan  > 
seuranta 



● Seurantatapaaminen omaopettajan 
kanssa ensimmäisen 
opiskelukuukauden lopussa: 
oppimispäiväkirjan tarkastelu ja 
asiakkaan palaute opiskelusta, 
jatkosuunnitelma. (Yhteys 
omavalmentajaan / te-asiantuntijaan, 
päätös jatkosta)

● Loppukeskustelu omaopettajan 
kanssa: itsearviointi ja palaute. (Tieto 
omavalmentajalle / te-asiantuntijalle) 



Millainen opiskelupolku Työnhaku-hubissa on?



Opiskelun eteneminen

Oma 
osaaminen

Työnhaku

Oman alan 
ammatillinen 

kielitaito 
(Ammatti-hubi)

Työelämän 
kielitaito



Esimerkki Työnhaku-hubin aikataulusta

*Työnhaku-hubin aikataulu

https://integrationpossible.com/tyonhaku-hubi-aikataulu/


Kysy lisää ja varaa aika 
alkukeskusteluun!

Anna-Leena Atkinson
Työnhaku-hubin asiakkuuspäällikkö, 
omavalmentaja
anna-leena.atkinson@edu.arffman.fi
+358 44 350 6452

mailto:anna-leena.atkinson@edu.arffman.fi



