
 
 

 
Karstulan Evankelinen Opisto 

Kokkolantie 12, 43500 Karstula 

014 525 2200, kansanopisto@keokarstula.fi 

www.keokarstula.fi 

 

Kansanopistolinja: Maahanmuuttajan Suomipolku 

Opintojen laajuus: 1 lukukausi tai 1 lukuvuosi, aloitus elokuussa tai tammikuussa 

Hakeminen: Haku on käynnissä. Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella opiston verkkosivuilla 

Suoritustapa: Lähiopetus Karstulan Evankelisella Opistolla 

 

Maahanmuuttajan Suomipolku –koulutukset ovat suunnattu suomen kieltä toisena kielenä puhuville sekä 

kaikille suomen kielestä ja työelämästä kiinnostuneille. Voit valita voi joko alkeistason tai jatkotason 

koulutuksen. 

 

Alkeiskurssi – Aiempaa osaamista ei tarvita. Riittää, että osaat esitellä itsesi suomeksi. 

Jatkokurssi – Osaat puhua suomea jo vähän. Osaat puhua sekä kirjoittaa suomeksi lyhyin lausein. 

 

Koulutukset alkavat kaksi kertaa vuodessa - syksyllä elokuussa ja keväällä tammikuussa.  

Voit opiskella koko lukuvuoden tai vain kevät- tai syyslukukauden (n. 4kk) 

 

OPINTOJEN SISÄLTÖ 
 

• Suomen kieli arjen tilanteissa (alkeiskurssi) 

• Suomen kielioppi (jatkokurssi) 

• Suomalainen yhteiskunta ja työelämä 

• Kansalaisen digitaidot 

• Työnhakuvalmiudet 

• Opinto- ja uraohjaus 

• Opiston yhteiset opinnot 

• Jatkokurssilla myös mahdollisuus valinnaisiin hoiva-alan, käsityöalan tai liikunta- ja hyvinvointialan 

opintoihin 

  

OPINTOJEN SUORITTAMINEN 

 

Opinnot ovat kokopäiväopintoja. Opinnot suoritetaan lähiopetuksessa Karstulan Evankelisella Opistolla.  

 

Opintoihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi ohjattua verkko-opetusta, joka toteutetaan Microsoft Teamsin sekä 

Google Classroomin avulla. Opiskelijat saavat näihin opastusta opintojen alussa. 
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KOULUTUSMAKSUT JA OPINTOJEN RAHOITUS 

 

Jos sinulla on kotouttamissuunnitelma: 

 

• Koulutus, majoitus sekä ruokailu koulupäivinä 0€ 

 

Koulutusmaksut ilman kotouttamissuunnitelmaa:  
 

• Koulutuspaketti ilman majoitusta: 85€/opiskelijaviikko eli n. 360€/kk 

• Koulutuspaketti majoituksen kanssa: 120€/opiskelijaviikko eli n. 510€/kk 

• Mahdollisuus Opintoseteli-rahoitukseen, joka kattaa n. 50% koulutusmaksuista.  

Voit hakea Opintoseteliä, jos olet; 

o työtön 

o tai sinulla ei ole toisen asteen tutkintoa 

o tai sinulla on oppimisen vaikeuksia.  

 

Muita mahdollisia rahoitusmuotoja ovat KELAn opintotuki sekä TE-Toimiston myöntämä työttömyysetuus. 

Lisätietoa KELAn opintotuesta saat osoitteesta www.kela.fi. Lisätietoa työttömyysetuudella opiskelusta saat 

TE-Toimistosta (www.te-palvelut.fi). 

  

HAKEMINEN JA OPISKELIJAVALINTA 

 

Voit hakea opintoihin, jos olet täyttänyt 16 vuotta. Opintoihin ei tarvita aiempaa ammatillista koulutusta. 

 

Hae syksyllä alkaviin opetusryhmiin Juhannukseen mennessä.  

Hae keväällä alkaviin opetusryhmiin Itsenäisyyspäivään mennessä. 

Vapaita koulupaikkoja voi tiedustella Opiston toimistosta ympäri vuoden. 

 

Opiskelijat valitaan sähköisen hakemuksen ja haastattelun perusteella.  

Täytä sähköinen hakemus alkeiskurssille osoitteessa: www.keokarstula.fi/koulutukset/suomipolku-alkeet/  

Täytä sähköinen hakemus jatkokurssille osoitteessa www.keokarstula.fi/koulutukset/suomipolku-jatko/ 

 

ASUMINEN JA ELÄMINEN OPISTOLLA 

 

Opistolla on oma opiskelija-asuntola, jossa on valmiiksi kalustettuja 2-4 hengen soluasuntoja. Solussa on 

yhteinen kylpyhuone ja wc. Asuntolassa on kaksi yhteistä keittiö- ja oleskelutilaa. 1 hengen huoneesta 

peritään 10€ lisämaksu. Lemmikki-ystävällisiä huoneita rajoitetusti. Lisätietoja saat opiston toimistosta.  

 

Huom! Asuntolassamme ei ole viikonloppuvalvontaa. Täysi-ikäiset opiskelijat voivat asua erikseen 

sovitusti asuntolassa myös viikonloppuisin. 

 

Opiston kirjasto, liikunta- ja kuntosali sekä instrumentit ovat asuntolassa asuvien käytettävissä myös vapaa-

ajalla. Asuntolassa asuville koulutusmaksuun sisältyy lisäksi myös aamupala ja päivällinen koulupäivinä. 

 

 

LISÄTIEDUSTELUT JA HAKUNEUVONTA 

 

Opiston toimisto 

014 525 2200 

kansanopisto@keokarstula.fi 
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