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KIELITAITO ON AVAIN YHTEISKUNTAAN
Hyvä suomen kielen taito on ensiarvoisen tärkeä yhdenvertaisten mahdollisuuksien
turvaamiseksi koulutusyhteiskunnassamme. Kielitaito vaikuttaa keskeisesti myös
siihen, kuinka täysipainoisesti ihminen pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan
yhteiskunnan toimintaan.
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Mitä on suomi toisena kielenä -opetus?
Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkieli ja

ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla.

kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Muita ovat

S2-opetus on tarkoitettu myös paluumuuttajille ja

mm. suomi, ruotsi, saame, viittomakieli tai romani

ulkomailta adoptoiduille lapsille. Kriteerinä tulee

äidinkielenä. Suomi toisena kielenä -opetus ei siis

käyttää ainoastaan kielitaidon tasoa eikä esimerkik-

ole esimerkiksi tuki- tai eri-

si synnyinmaata, kansalaisuutta, väestörekisteriin

tyisopetusta. Oppimäärä

merkittyä äidinkieltä tai Suomessa-oloaikaa.

on tarkoitettu sellaisille
maahanmuuttajataustai-

S2-opetuksen tarkoitus on kehittää tasapuolisesti

sille oppilaille, joiden

oppilaan suomen kielen taitoa ja tietoisuutta suo-

suomen kielen taito ei

malaisesta kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys,
jonka kehittymiseen vaikuttaa myös
osallistuminen oman äidinkielen
opetukseen. S2-opetus tukee yhdessä oman äidinkielen opetuksen
kanssa oppilaan monikulttuurista
identiteettiä.
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Suomi äidinkielenä -oppimäärään verrattuna S2-oppi-

Lähtökohtana S2-opetuksessa on, että oppilas saa-

määrän suurin ero on se, ettei opiskeltava kieli ole op-

vuttaa mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon

pilaan äidinkieli. Vieraan kielen opiskeluun verrattuna

myös jatko-opintoja varten. Perusopetuksen S2-

toisen kielen opiskelu eroaa eniten siinä, että kielenop-

oppimäärän suorittamisella voi myös osoittaa riittävän

pija elää ja opiskelee suomenkielisessä ympäristössä.

suomen kielen taidon kansalaisuutta hakiessaan.
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Opetuksen järjestäminen
Kenelle S2-opetusta?

ole tae äidinkielisen tasoisesta osaamisesta. Ihmisten
kielitaitoprofiilit voivat olla hyvin erilaisia eri syistä.

S2-oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden

Arvioinnin tulee perustua kunkin oppilaan ikäkau-

kielitaito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kieli-

delle ominaisiin vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn

taidon osa-alueilla. Kielitaidon tason arvioi S2-ope-

tuottaa ja hyödyntää tekstejä.

tusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa. S2-oppimäärän mukaan

Oppilaan suomen kielen taito on arvioitava aina

opiskellaan, kunnes kielitaidon katsotaan olevan

erikseen, jos harkitaan oppimäärän vaihtamista

äidinkielisen tasoinen. Oppilaat ovat tässä suhteessa

suomi äidinkielenä -oppimäärään. Päätöksen tekee

hyvin yksilöllisiä – minkäänlaista aikaa esimerkiksi

koulu, eivät esimerkiksi huoltajat tai oppilas itse.

Suomessa asumisen tai kouluvuosien perusteella

Arvioinnista vastaa aina S2-opetusta antava opetta-

ei voida asettaa. Syvällisen opiskelussa vaadittavan

ja yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien

kielitaidon omaksuminen vie vuosia.

kanssa.

Kielitaidon tason arvioimisessa on otettava huomi-

Millaisia ryhmiä?

oon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, puhuminen, kirjoit-

S2-opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen

taminen, sanasto ja rakenteet. Sujuva puhekieli ei

kielen taito. Ryhmät pyritään muodostamaan
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kielitaitotasojen mukaisesti. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon
oppilaan ikä. Tulisi siis välttää kielitaidoltaan hyvin eritasoisista tai
huomattavan eri-ikäisistä oppilaista koottuja ryhmiä.

Perusopetuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden
mukaan maahanmuuttajille opetetaan suomea joko
kokonaan erillisessä suomi toisena kielenä
-opetuksessa tai osittain suomi toisena kielenä -opetuksessa ja osittain eriytetysti
suomi äidinkielenä -opetuksessa.
Opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtana on kuitenkin kokonaan erillinen
suomi toisena kielenä
-opetus, joka vastaa vuosiviikkotunneiltaan koko
äidinkieli ja kirjallisuus
-oppiaineen tuntimäärää.
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Oppilas voi opiskella samanaikaisesti vain yhtä oppimäärää. Vaikka hän opiskelisikin
osan tunneista eriytetysti suomi äidinkielenä -tunneilla, häntä opetetaan ja arvioidaan
aina S2-oppimäärän mukaisesti. S2-opettajan tulee sopia yhdessä luokanopettajan
tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa, mitkä opetussuunnitelman sisällöt
käsitellään erillisillä S2-oppitunneilla, mitkä taas eriyttäen luokan yhteisillä äidinkielen
ja kirjallisuuden tunneilla. Tällöin myös arviointi tehdään yhdessä. Molemmilta opettajilta edellytetään perehtymistä suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteisiin ja
sisältöön sekä arviointiin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa
– opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön esittelee
maahanmuuttajalasten ja -nuorten opettamista
sekä opetusta koskevien säädösten että erilaisten
järjestämistapojen näkökulmasta. Lisäksi kirjassa
kuvataan perusopetukseen valmistavaa opetusta ja
maahanmuuttajien oman äidinkielen opetusta. Suomi
toisena kielenä -opetusta koskevassa artikkelissa
käsitellään opetussuunnitelman perusteiden keskeisiä
muutoksia, kielitaidon tasojen kuvausasteikon
soveltamista, arviointia ja opetuksen metodologisia
kysymyksiä. (Opetushallitus 2005)
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Työjärjestyksen tekeminen
Suomi toisena kielenä -tuntien sijoittaminen työjärjestykseen edellyttää yhteistyötä ainakin S2-opettajan ja rehtorin sekä luokanopettajan tai äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan sekä joissain
tapauksissa myös oman äidinkielen opettajan kesken.
Tuntien sijoittelun tulisi aina perustua pedagogisiin seikkoihin, ei koskaan pelkästään teknisiin lukujärjestyskysymyksiin. Keskeistä on,
ettei S2-opetus ole normaalin kouluajan
ulkopuolella.

Suositeltavinta on sijoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien tunnit samaan aikaan eli ns. palkittaa ne työjärjestykseen. Tällöin S2-oppilaat opiskelevat
omissa ryhmissään samaan aikaan, kun muilla on suomi
äidinkielenä -opetusta. Jos S2-tunteja joudutaan poikkeustapauksessa sijoittamaan muiden kuin äidinkielen ja kirjallisuuden tuntien
tilalle, tulee huolehtia siitä, että oppilas saa riittävästi opetusta myös
aineissa, joiden tunneilta hän on osittain poissa.
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Esimerkkejä

• Oppilas opiskelee koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärän erillisessä suomi toisena
kielenä -opetuksen ryhmässä. Tämä järjestely on ehkä yleisin vuosiluokilla 7–9. Tunnit on
tällöin sijoitettu suomi äidinkielenä -tuntien kanssa samaan aikaan.
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• Oppilas opiskelee osan suomi toisena kielenä -opetuksesta erillisessä
S2-ryhmässä ja osan samassa ryhmässä suomi äidinkielenä -oppimäärää opiskelevien kanssa. Tällöin äidinkielen ja kirjallisuuden
viikkotuntimäärä on jaettu suomi toisena kielenä ja suomi
äidinkielenä -tuntien kesken. Näin tehdään usein vuosiluokilla 1–6, joilla oppiaineen kokonaistuntimäärä on suuri.
Tässä vaihtoehdossa korostuu eri opettajien (luokanopettajan, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan, suomi toisena
kielenä -opettajan ja oman äidinkielen opettajan) välisen
yhteistyön ja -suunnittelun merkitys. On myös varmistettava, että oppilas saa kaikilla oppitunneilla S2-oppimäärän mukaista
opetusta ja että hänet arvioidaan S2-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.

•

Oppilas opiskelee sekä suomea äidinkielenä opiskelevien ryhmässä että
erillisessä S2-ryhmässä. Tässä vaihtoehdossa oppiaineen yhteistuntimäärä voi siis olla suurempi kuin oppiaineen viikkotuntimäärä. Vaikka oppilas opiskelee yhdessä suomenkielisten oppilaiden kanssa, hänen oppimääränsä on suomi toisena kielenä. Se edellyttää opetuksen eriyttämistä äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla.
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• Suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan
opiskelevan oppilaan oppimäärä voidaan
vaihtaa suomi äidinkielenä -oppimääräksi, mikäli hänen kielitaitonsa arvioidaan
olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Tällöin oppilas opiskelee
ja hänet arvioidaan suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisesti, aivan kuten suomenkieliset oppilaat. Oppimäärän muutoksessa on välttämätöntä toimia tiiviissä yhteistyössä huoltajien
kanssa, vaikka oppimäärän muuttamista edellyttävä kielitaidon arviointi ja päätöksen tekeminen ovatkin koulun vastuulla.

• Opetus järjestetään esimerkiksi yhteistyössä toisen koulun tai kunnan kanssa.
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Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja
koulutuksen materiaaleista (Opetushallitus 2008) sisältää
suomi toisena kielenä -opetukseen soveltuvia materiaaleja esiopetuksesta aikuiskoulutukseen.
Varsinaisten oppimateriaalien lisäksi luettelossa on
erilaisia opettajan tukimateriaaleja sekä kirjallisuutta,
joka liittyy suomi toisena kielenä -alaan tai maahanmuuttajiin ja monikulttuurisuuteen Suomessa.

• Oppilas saa S2-opetuksen etäopetuksena. Ratkaisu sopii erityisesti sellaisille kunnille, joissa
on vain vähän S2-oppilaita eikä S2-opettajaa ole saatavilla. Tällaista opetusta tarjoaa
esimerkiksi Jyväskylän kaupungin maksullinen
koulutuspalvelu Kauko – suomalainen nettipulpetti. Sen avulla voidaan muodostaa eri
kouluissa tai eri kunnissa opiskelevista
oppilaista taitotason mukaisia opetusryhmiä. Lisätietoa saa Jyväskylän kaupungin opetustoimesta ja esimerkiksi
osoitteesta http://kauko.jkl.fi.
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Maahanmuuttajataustaiset oppilaat muissa oppiaineissa
Maahanmuuttajataustaisen oppilaan täytyy paitsi
opiskella suomen kieltä myös opiskella suomeksi.
Hän joutuu omaksumaan kielen rakenteita ja yleiskielen tavallista sanastoa samanaikaisesti kognitiivisesti vaativien sisältöjen ja niihin liittyvän, usein
abstraktin sanaston kanssa. Tämä tulisi ottaa huomioon kaikkien aineiden opetuksessa.

Opetettaessa olisi edettävä selkeästi askel askeleelta
ja liitettävä uudet asiat tuttuihin. Kaikenlainen havainnollistaminen, kuvat, kaaviot, kartat,
diagrammit, käsitekartat auttavat sekä S2-oppilasta
että muita oppilaita. Mitä enemmän kielenkäyttötilanteissa on asiaan liittyvää kontekstia, sitä helpompi kielenoppijan on ymmärtää vaikeitakin
asiasisältöjä.
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Käsitteet tutuiksi
Monikulttuurisuuden hyväksyvä ja huomioon ottava Eri oppiaineiden sanastoa käsitellään myös suomi
ympäristö tukee maahanmuuttajataustaisten oppi-

toisena kielenä -tunneilla, mutta pääsääntöisesti

laiden koulussa viihtymistä ja oppimista. Oppilaan

käsitteistö pitäisi saada tutuksi itse oppiaineiden

oman kulttuurin tuntemusta voidaan myös hyödyn-

opetuksessa. Opettajan olisi tärkeä varmistaa, että

tää monissa oppiaineissa. Maahanmuuttajaoppilaan

aiempi tieto ja siihen liittyvät käsitteet ovat auto-

arviointi voi olla sanallista kaikissa oppiaineissa lu-

maattistuneet ennen kuin opetetaan niille pohjautu-

kuun ottamatta päättöarviointia.

vaa uutta asiaa.
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Havainnollistaminen on
tärkeää kaikilla vuosiluokilla,
ja siitä hyötyvät muutkin kuin
maahanmuuttajataustaiset oppilaat.

Maahanmuuttajataustainen oppilas on oikeutettu
myös osa-aikaiseen erityisopetukseen ja oppilashuoltoon sitä tarvitessaan. Puutteellinen suomen kielen
taito ei saa kuitenkaan koskaan olla syynä erityis-

Käsitteiden väliset suhteet on hyvä avata oppilaille

opetuspäätökseen. Kielivaikeuksia tosin saattaa olla

esimerkiksi ylä-, ala- ja rinnakkaiskäsitteitä erotte-

vaikea erottaa varsinaisista oppimisvaikeuksista, sillä

levien käsitekarttojen avulla. Monenlaisia kuvia ja

testit perustuvat yleensä kielellisiin tehtäviin. Pelkäs-

kaavioita sekä asiaa tukevia tarinoita ja muistisään-

tään suomenkielisille laadittujen testien perusteella ei

töjä kannattaa käyttää hyväksi. Reaaliaineissa voi olla voi tehdä päätelmiä maahanmuuttajien oppimisvaipaljon hyötyä myös yhteistyöstä oman äidinkielen

keuksista, vaan tarvitaan yhteistyötä muun muassa

opettajien kanssa.

oman äidinkielen opettajien kanssa.

Tuki- ja erityisopetus

Maahanmuuttajataustaisen oppilaan arviointi

Perusopetuslain mukaan tukiopetusta tulee antaa

Eri oppiaineiden arvioinnissa on otettava huomi-

opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin

oon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen

erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Maahanmuut-

kielen taito. Oppilaan tulisi voida osoittaa osaami-

tajataustaisille oppilaille voidaan antaa tukiopetusta

sensa suomen kielen taitojen puutteista huolimatta.

joko suomeksi tai oppilaan omalla äidinkielellä.

Arvioinnissa pitää käyttää monipuolisia, joustavia ja
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oppilaan tilanteeseen sopivia menetelmiä. Sellaisia

koetilanteissa, suulliset kokeet, pidennetty koeaika,

ovat muun muassa oppilaan äidinkielelle käännetyt

portfolio-arviointi ja muiden korvaavien suoritusten

koetehtävät ja myös mahdollisuus vastata omalla

hyväksyminen. Oman äidinkielen opettajia kannattaa

äidinkielellä, kokeen kielellinen yksinkertaistaminen,

käyttää apuna silloin, kun tarvitaan materiaalia oppi-

sanakirjan ja lähde- ja oppimateriaalin salliminen

laan omalla äidinkielellä.

Oppilaiden kielitaidon kartoituksen avuksi on tehty mm.
KIKE – Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja suomi toisena
kielenä -opetukseen (Opetushallitus 2005).

Suomi hallussa? Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi toisena kielenä -opettajille
on oiva väline S2-oppilaan kielitaidon arviointiin peruskoulun päättövaiheessa.
Kirja on tarkoitettu yhtenäistämään S2-arviointia, antamaan oppilaalle tietoa
omasta kielitaidostaan sekä välittämään tiedon kielitaidosta toiselle asteelle.
Opas sisältää kolme mallikoetta oppilaan vastaus- ja todistuslomakkeineen
sekä opettajan ohjeineen. Mallikokeiden lisäksi opas sisältää kaksi S2arviointia käsittelevää artikkelia, jotka antavat arviointiin teoreettista tukea.
(Opetushallitus 2008)
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Arvioinnin tulee olla luonteeltaan ohjaavaa ja kan-

Päättöarvioinnin tulee olla myös maahanmuuttajataus-

nustavaa sekä oppilaan itsearviointia tukevaa. Ennen taisen oppilaan kohdalla realistista ja vertailukelpoista ja
päättövaihetta arviointi tehdään suhteessa oppilaan

sen tulee perustua päättöarvioinnin kriteereihin. Opetus-

edellytyksiin ja aikaisempiin tietoihin ja taitoihin.

suunnitelman perusteissa esitetyt päättöarvioinnin kri-

Arviointi voi olla sanallista lukuunottamatta päättö-

teerit koskevat kaikkia oppilaita. Oppilasta ja huoltajaa

arviointia.

on informoitava arviointikriteereistä.
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Suomi toisena kielenä -opettajien koulutus
Suomi toisena kielenä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Niinpä äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi valmistuneet ovat kelpoisia opettamaan ainetta. Luokanopettajat voivat opettaa suomea toisena kielenä omalle luokalleen, mutta jos on kysymys aineenopettajan virasta tai toimesta, kelpoisia ovat perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa ainoastaan
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksen puolella
kelpoisuussäädökset ovat väljemmät ja muunlaisillakin aineyhdistelmillä valmistuneille opettajille
on kysyntää.

Käytännöllisintä ja suositeltavinta on suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot ja
erikoistua suomen kielen opinnoissa suomi toisena kielenä -alaan. Tällöin opettajalla on hyvät
valmiudet opettaa sekä suomea toisena kielenä että äidinkieltä ja kirjallisuutta. Opettajan kelpoisuus määräytyy myös tehtävän perusteella. Siten työnantaja voi edellyttää suomi toisena
kielenä -erikoistumisopintoja, vaikka kyseessä onkin äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka tai toimi. Näitä erikoistumisopintoja on tarjolla
tällä hetkellä kaikissa niissä yliopistoissa, joissa voi opiskella äidinkielen
ja kirjallisuuden opettajaksi.
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Opintojen rakenne

S2-täydennyskoulutus

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

Joillakin opettajilla voi olla äidinkielen ja kirjallisuu-

tajan kelpoisuuteen vaaditaan aineopinnot suomen

den opettajan pätevyys, mutta valmiudet opettaa

kielestä ja kirjallisuusaineesta (kotimaisesta kirjal-

suomea toisena kielenä puuttuvat. Täydennyskou-

lisuudesta, yleisestä kirjallisuustieteestä tms.) sekä

lutus on erinomainen mahdollisuus esimerkiksi

aineenopettajan pedagogisista opinnoista. Lukiossa

luokanopettajille tai äidinkielen ja kirjallisuuden opet-

opettavalta vaaditaan lisäksi syventävät opinnot joko tajille kehittää S2-tietämystään ja perehtyä suomen
suomen kielestä tai kirjallisuudesta. Sivuaineopin-

opettamiseen toisena kielenä. Täydennyskoulutus

tojen tulee olla vähintään 60 opintopistettä, pää-

mahdollistaa myös osaamisen kehittämistä sillä kou-

aineopintojen yhteensä vähintään 150 opintopistettä. luasteella, jolla parhaillaan opettaa.

Saako olla suomea? – Opas suomi toisena kielenä -opetukseen (Opetushallitus
2006) on monipuolinen teos kaikille niille opettajille, jotka ovat tekemisissä suomen kieltä oppivan maahanmuuttajan kanssa. Kirja sisältää
tietoa toisen kielen oppimisesta ja uuden tutkimustiedon soveltamismahdollisuuksista suomi toisena kielenä -opetukseen. Kirjasta hyötyvät
kaikkien kouluasteiden suomi toisena kielenä -opettajat.
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S2-opetukseen ja maahanmuuttajataustaisten ope-

Näitä opintoja järjestetään Jyväskylässä ja Helsingis-

tukseen yleisemminkin liittyvää täydennyskoulutusta sä. Lyhyitä 1–2 päivän täydennyskoulutustilaisuuksia
tarjoavat useat tahot, muun muassa Opetusalan kou- järjestävät lisäksi muun muassa Opetushallitus ja
lutuskeskus Opeko, Helsingin yliopistoon kuuluva

Suomi toisena kielenä -opettajat ry.

erillislaitos Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,
Chydenius-instituutti sekä yliopistojen täydennys-

Lisätietoa täydennyskoulutuksesta saa seuraavista

koulutuslaitokset. Jyväskylän avoimessa yliopistossa

osoitteista:

voi opiskella sekä perus- (25 op) että aineopinnot

www.edu.fi > täydennyskoulutus

(35 op) suomi toisena kielenä -opintokokonaisuudesta. www.taydennyskoulutus.fi
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LISÄTIETOJA
www.edu.fi/maahanmuuttajat
Opetushallitus
Asiantuntijayksikön päällikkö,
opetusneuvos Leena Nissilä
leena.nissila@oph.fi
09-7747 7705
PL 380, 00531 Helsinki

Opetushallitus
Opetusneuvos
Pirjo Immonen-Oikkonen
pirjo.immonen-oikkonen@oph.fi
09-7747 7821
PL 380, 00531 Helsinki

Suomi toisena kielenä -opetuksen valtakunnallinen kehittämisverkosto
Läänien yhteyshenkilöt:
Etelä-Suomen lääni
Minna Muukkonen, Helsinki
minna.muukkonen@edu.hel.fi

Itä-Suomen lääni
Riitta-Liisa Koponen, Joensuu
riitta-liisa.koponen@joensuu.fi

Länsi-Suomen lääni
Johanna Järvinen, Turku
johanna.e.jarvinen@turku.fi
Janne Haikansalo, Tampere
janne.haikansalo@tak.fi

Oulun lääni
Outi Laitinen, Oulu
outi.laitinen@ope.ouka.fi
Lapin lääni
Sari Rajaniemi, Kemi
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MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN VIRTUAALIKOULU
Moped on maahanmuuttajaopetuksen sivusto, joka on suunnattu opettajille,
oppilaille sekä heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tärkeää
tietoa paitsi opetukseen myös oppilashuoltoon sekä kodin ja koulun väliseen
yhteistyöhön liittyen. Sivustolla on myös oppimateriaalia ja hallinnollisia lomakkeita eri kielillä.

www.mopedkoulu.fi
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Kuvat ja ulkoasu Emmi Pollari

SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO
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