
K E S T Ä V Ä N  T U L E V A I S U U D E N  T E K I J Ä

Хочете працювати в будівельній сфері? Мета цієї освіти полягає 
в тому, щоб ви отримали базові навички для роботи в будівель-
ній галузі та досягли рівня володіння фінською мовою, який 
дозволить вам працювати в будівельній галузі або здобути 
вищу освіту в цій галузі.

Місце навчання 
Професійний коледж Саво / Savon ammattiopisto  
Pohjolankatu 1, Kuopio та Haapamäentie 1, Toivalа

Строк навчання 
17.1. – 9.6.2023
  
Цільова група 
Іммігранти, які цікавляться будівельною галуззю та чиї знання 
фінської мови ще недостатні для працевлаштування або здобу-
вання вищої освіти у цій галузі.

Вимоги щодо мови 
A1.3 
Якщо у вас немає сертифіката про знання мови, ви можете про-
йти мовний іспит у професійному коледжі Саво. 

Мета навчання: 
Мета полягає в тому, щоб отримати базові навички для роботи 
в будівельній галузі та досягти такого рівня володіння фінською 
мовою, який дозволить працювати в будівельній галузі або 
навчатися далі для здобуття вищої освіти в цій сфері.

Зміст навчання 
· Орієнтація на навчання 
· Правила гри у фінському трудовому житті (включаючи безпеку 
праці) 
· Будівельні матеріали та використання інструментів 
· Основні будівельні роботи 
· Картки дозвільного характеру, необхідні в будівельній галузі 
· Під час всього навчання фінська мова про ситуації взаємодії в 
будівельній галузі та трудовому житті 
· Навички пошуку роботи та влаштування на роботу 
· Період навчання на робочому місці на будівництві

Час навчання 
Навчальний день триває 7 годин, з 8 до 16 годин. 

Навчання на роботі 
Освіта включає навчання на робочому місці. Період навчання 
без відриву від роботи припадає на кінець навчання, і триває 
близько 5 тижнів. Тривалість робочого дня 7,5 годин на добу 
відповідно до режиму роботи робочого місця.

Перспективи працевлаштування: 
Освіта дає можливість працевлаштування в будівельній галузі 
або можливість продовжити навчатися для здобуття вищої 
освіти в цій галузі

ПОДАННЯ ЗАЯВ
• www.sakky.fi/koulutushaku 
-> Пошук за пошуковим терміном: rakennusalaa 
maahanmuuttaneille / будівельна індустрія для іммігрантів
 
Навчання робочої сили 
• https://koulutukset.te-palvelut.fi 
-> Пошук за словом: 709896

Термін подачі заяв: закінчується 11.12.2022
 
Інтерв’ю протягом першого тижня січня 2023 року та мовний 
іспит 5.1.2023 

Додаткова інформація 
Бюро по працевлаштуванню Похьйойс-Саво /  
Pohjois-Savon TE-toimisto
експерт Хелмііна Хаатая, тел. 0295 043 521, 
helmiina.haataja@te-toimisto.fi 

Професійний коледж Саво 
відповідальний викладач Тапіо Хейсканен, тел.044 785 3409, 
tapio.heiskanen@sakky.fi 

керівник навчання Арі Кілпеляйнен, тел. 044 785 8258, 
ari.kilpelainen@sakky 

БУДІВЕЛЬНА СФЕРА ТА ФІНСЬКА МОВА ДЛЯ ІММІГРАНТІВ


