
  

 
 

  
 

SUOMEN KIELEN VERKKO-OPETTAJA (2 paikkaa) 

Etsitkö tilaisuutta työskennellä suomi toisena kielenä -opettajana joustavasti 

verkossa? Tule kanssamme luomaan kansainvälisille opiskelijoille 

mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä Suomessa! 

Edunation on vuonna 2017 perustettu suomalainen koulutusvientiyritys. Autamme 

opiskelijoita ympäri maailmaa kehittämään akateemisia taitoja ja hakemaan 

yhteistyössä kanssamme toimiviin ammattikouluihin sekä korkeakouluihin Suomessa ja 

Euroopassa. Etsimme nyt kahta suomen kielen opettajaa verkossa järjestettäville 

alkeistason kursseillemme. 

Työnkuva 

Tehtävänäsi on opettaa suomen kielen alkeita (A0–A2.1) kansainvälisille 

opiskelijoillemme, jotka ovat tulossa Suomeen töihin ja opiskelemaan. Opetus 

järjestetään etänä. Kurssit sisältävät verkko-oppitunteja sekä tehtäviä digitaalisella 

oppimisalustalla. Tarjoamme sinulle kurssimateriaalit, tehtävät sekä 

opetussuunnitelman valmiina, jotta voit keskittyä tärkeimpään eli itse opettamiseen ja 

oppimisen arviointiin. Työ soveltuu hyvin myös vastavalmistuneelle tai pian 

valmistumassa olevalle suomenopettajalle. Opetuskielenä käytämme englantia. 

Suomen kielen verkko-opettajana tehtävänäsi on 

• ohjata innostavia ja oppijalähtöisiä opetustuokioita verkossa 

• tukea opiskelijoiden kielitaidon kehittymistä ja antaa heille kannustavaa 

palautetta kurssin aikana 

• arvioida opiskelijoiden suorituksia oppimisalustalla 

Mitä toivomme sinulta? 

Suomen kielen verkko-opettajana Edunationilla pääset työskentelemään joustavasti 

silloin kuin sinulle sopii. Työn voi tehdä mistäpäin maailmaa tahansa, sillä opetus 

järjestetään verkossa. Toivomme sinulta intohimoa suomen kielen opettamista kohtaan 

ja innokkuutta opettaa opiskelijalähtöisiä menetelmiä hyödyntäen. Lisäksi edellytämme 

• valmiutta työskennellä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja 

monikulttuurisessa työyhteisössä 

• erinomaista kirjallista ja suullista viestintätaitoa 

• sujuvaa englannin kielen taitoa 

• hyvää tieto- ja viestintäteknologian osaamista 

• reipasta ja kannustavaa otetta opetustyöhön 

• hyviä valmiuksia tiimityöskentelyyn 

Aiempi kokemus s2-opetuksesta sekä verkko-opettamisesta katsotaan eduksi. 

  



  

 
 

  
 

 

Mitä me tarjoamme sinulle? 

Tarjoamme ainutlaatuisen tilaisuuden olla mukana toteuttamassa kansainvälisten 

opiskelijoidemme unelmaa opiskella ja työskennellä Suomessa. Edunationilla pääset 

kehittämään taitojasi suomen kielen opettajana ja suomalaisen koulutuksen 

asiantuntijana. Olet osa innovatiivista ja kannustavaa työyhteisöä, jossa arvostetaan 

yhteistyötä ja halua oppia uutta.  

Ensimmäinen opetettavista kursseista alkaa 21.11. Kurssimme kestävät pääsääntöisesti 

7–13 viikkoa riippuen kurssisuunnitelmasta. Työmäärä yhtä kurssia kohti on noin kolme 

tuntia viikossa sisältäen opetusta ja arviointia. 

Hae suomen kielen opettajan paikkaan täyttämällä hakulomake verkossa 13.11. 

mennessä: https://form.jotformeu.com/71272835420351. Liitä työhakemukseen myös 

palkkatoiveesi. 

Lisätietoja voit tiedustella sähköpostitse: careers@edunation.co. 
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