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PRAKTIK PÅ SVENSKA - hanke

• Rahoittajat Svenska Kulturfonden i 

Björneborg(SKiB) ja Satakunnan 

ammattikorkeakoulun (SAMK) 

• 1.10.2020 - 31.5.2023. 



Kaksi ruotsin kielen opettajaa

Ammatilliset opettajat:

Fysioterapia ja kuntoutuksen ohjaus

Hoitotyö

Sosiaaliala ja vanhustyö



HANKKEEN 

TAUSTAA

• Opiskelijoiden ruotsin kielen taito

• monella sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijalla on haastetta saavuttaa 
sellainen ruotsin kielen osaamisen 
taso, jolla työelämässä toimiminen 
mahdollistuu

• Asiakkaan/potilaan oikeus saada 
laadukasta palvelua

• kieli on paitsi perustuslaillinen 
oikeus myös sosiaali- ja 
terveyspalveluihin laajemmin 
liittyvä laatukysymys



TAVOITTEET

• Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 
ruotsin kielen taidon kehittyminen 
harjoittelussa 

• Harjoittelua tukevat ruotsin kielen 
opinnot

• Ruotsin- ja kaksikielisten 
työelämäkumppanien yhteistyöverkosto 
Suomessa ja Ruotsissa

• Monipuoliset työllistymismahdollisuudet

• Asiakkaan/potilaan palvelu ruotsin 
kielellä 



KIELEN OPPIMINEN AUTENTTISESSA 
YMPÄRISTÖSSÄ



MONIKIELISYYS



KIELITAITOON LIITTYVÄ 

LAINSÄÄDÄNTÖ

• Perustuslaki

• Kielilaki

• Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista

• Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä 
vaadittavasta kielitaidosta

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista



HANKKEEN TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ



OPISKELIJOIDEN REKRYTOINTI 
JA OHJAUS



RUOTSIN 

KIELEN 

OPETUS

• Att bemöta klienten inom social-och hälsovard 1-3 op nostop 

opintojakso Campus online

• sopii erityisesti opiskelijalle, joka suorittaa harjoittelujaksoa tai 

työskentelee kaksi-/ruotsinkielisessä ympäristössä. 

• aihepiirit on valittu niin, että osa moduuleista soveltuu kaikille ja osa 

niistä syventää tietyllä alalla tarvittavaa ruotsin kieltä



OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA

“Opin paljon sosiaali- ja terveysalan sanastoa ruotsiksi. 

Uskon, että siitä oli hyötyä myös ruotsinkielistä 

harjoitteluani ajatellen. Lisäksi sain myös kertausta 

monesta kieliopillisesta asiasta, jotka eivät enää olleet 

tuoreessa muistissa. “

“Oli hienoa, että sai itse valita todella monesta 

vaihtoehdosta mieluiset sekä itselle tarpeelliset moduulit 

tehtäväksi. Kuuntelumoduuli oli itselleni erityisen 

mieluinen. Pidän myös muutenkin non-stop opintojaksojen 

suorittamisesta, sillä niitä voi suorittaa omaan tahtiin eikä 

tarvitse osallistua opetukseen juuri tiettyyn aikaan.”



TOTEUTUNEET 
HARJOITTELUT

• eri mittaiset sosiaalialan ammatilliset harjoittelut SKiBin 
toimintayksiköissä Porissa

• Hoitotyön harjoitteluita Kristiinankaupungin perusturvassa ja 
Geritrimillä

• Sosionomiharjoitteluita Tukholman suomikodissa ja 
Svergiefinskaskolan – Tukholman suomalaisessa koulussa

• Geronomitutkintoon kuuluva harjoittelu Sundsvallissa



OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA

“Harjoittelusta erityisen hienoa teki se, että pääsin 

samalla kehittämään kielitaitoani. En ole ikinä ollut 

erityisen hyvä ruotsin kielessä, mutta otin haasteen 

vastaan. Pärjäsin harjoittelussa hyvin pienestä 

kielimuurista huolimatta ja koin olevani osa 

työporukkaa. Voin suositella kyseistä paikkaa 

muillekin. Harjoittelun inspiroiva ympäristö lisäsi 

mielenkiintoa vaihtoon lähdöstä. “



TYÖELÄMÄKUMPPANIEN 
ROOLI HANKKEESSA

• Tarjota harjoittelupaikkoja sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijoille sekä järjestää 

harjoittelun ohjaus. 

• Mahdollisuus rekrytoida kielitaitoista työvoimaa. 

• Aktiivinen osallistuminen harjoittelupaikkojen 

markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen



STIPENDIMAHDOLLISUUS KOTIMAAN 
HARJOITTELUIHIN KAIKILLE SAMKIN OPISKELIJOILLE



RUOTSIN KIELEN 
OPPIMISEN 
SAAVUTETTAVUUS

• Kaksikieliset harjoittelupaikat 
tarjoavat mahdollisuuden kielen 
oppimiseen matalalla kynnyksellä

• Aikaan ja paikkaan sitomaton ja 
valinnan mahdollisuuksia sisältävä 
kielen opetus

• Ammatillisen harjoittelun ja kielen 
opetuksen yhdistäminen

• Kielten opettajien ja 
ammattiopettajien yhteistyö

• Opettajan rooli rohkaisijana ja 
motivoijana on suuri



KIITOS! Och 
samma på 
svenska!


