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SUOMI TOISENA KIELENÄ -TÄYDENNYSKOULUTUS LUOKANOPETTAJILLE JA

AINEENOPETTAJILLE 2018-2019, 55 op

Elokuu 2018–joulukuu 2019

Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se on osallistujille maksuton. HUOM! Kou-
lutus ei ole S2-opettajaksi pätevöittävä.

Koulutuksen järjestäjä:
Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto yhteistyössä Avoimen yli-
opiston kanssa

Koulutuspaikka: Helsingin yliopiston tilat keskustakampuksella

Kohderyhmä:
Osallistujilta edellytetään luokan- tai aineenopettajan koulutusta (tai erityisopettajan tai erityisluo-
kanopettajan koulutus).
Koulutukseen voivat osallistua sekä työssä olevat että työttömät. Koulutukseen valitaan n. 20 luo-
kanopettajaa ja saman verran aineenopettajia, sekä maahanmuuttajia että suomalaisia.
Maahanmuuttajataustaisilla hakijoilla on oltava vastaava koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnas-
tettu (rinnastus voidaan tehdä koulutuksen aikana, mikäli on ilmeistä, että tutkinto on rinnastetta-
vissa) ja suomen kielen taitotaso vähintään B.2., mielellään enemmän. Tietotekniikan perusteiden
hallinta on välttämätöntä, koska koulutus sisältää opiskelua verkkoalustalla.

Kaikilla osallistujilla on oltava halu suuntautua S2-opetukseen. Etusijalla ovat hakijat, jotka jo
työskentelevät S2-opetuksessa.

Koulutuksen tavoite:
Tavoitteena on saada osallistujille lisäpätevyyttä ja osaamista S2-opettajan työhön. Koulutus tu-
kee sijoittumista S2-opettajaksi sekä auttaa suorittamaan mahdollisesti vielä puuttuvat pätevöittä-
vät opinnot.

S2-opetukseen suuntautuneista opettajista on kysyntää sekä ala- että yläkoulussa. Koulutukseen
ei kuulu työharjoittelua, mutta kaikille järjestetään mahdollisuus observointiin eli kokeneen S2-
opettajan työn seuraamiseen. Opintoja ohjataan aktiivisesti koko opiskeluajan.



Sisällöt:
Koulutuksessa suoritetaan kaikkiaan 55 op, mikä sisältää suomen kielen perusopinnot 30 op ja
lisäksi S2-opintoja, didaktiikkaa, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä.
Koulutuksessa saadaan myös tietoa maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityk-
sestä sekä yhteistyöstä vanhempien kanssa.

Koulutuspäivät:
Lähiopetus järjestetään iltapäivisin ja iltaisin sekä joskus lauantaisin. Lähiopetuksen määrä on 1-3
iltaa viikossa, minkä lisäksi tehdään kotitehtäviä.
Koulutus alkaa viikolla 33.

HUOM! Aikataulu täsmentyy koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat:
Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen ja Avoimen yliopiston kouluttajat sekä muita asian-
tuntijoita.

Osallistumismaksu:
Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ja opetuksen osalta osallistujille maksu-
tonta. Mahdolliset matkat, majoittuminen ja ruokailu tulee osallistujien kustantaa itse.

Peruutusehdot:
Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin
keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa. Avoimen yliopiston ilmoittautumismak-
sut tulevat osallistujan maksettavaksi peruutustapauksessa.

Ilmoittautuminen:
6.5. mennessä: klikkaa tästä

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joita järjestetään viikoilla 18 ja 19.
Kerro ilmoittautumislomakkeella, missä työskentelet tällä hetkellä, paljonko sinulla on työkoke-
musta ja mikä tutkinto sinulla on.

Opiskeluaika ei täytä päätoimisen opiskelun kriteeriä 5 op/kk eikä oikeuta opintososiaalisiin etui-
hin. Koulutukseen osallistuminen ei vaadi työttömiltä selvityksiä TE-toimiston kanssa.
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