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Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet 3 op  
(Tampere, Helsinki, Pori ja Turku)  
 

Valintaperusteet 
 
Opintojakso järjestetään neljällä eri paikkakunnalla samansisältöisenä, ja opiskelija voi suorittaa 
opintojakson vain yhdellä paikkakunnalla. Kutakin opintojaksoa valitaan suorittamaan vähintään 12 
ja enintään 24 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Myös hakuajan 
päättymisen jälkeen on mahdollista ilmoittautua mukaan opintojaksoille, mikäli niissä on tilaa. Jos 
paikan ensisijaisesti saaneet peruvat ilmoittautumisensa, voidaan opiskelijoita valita varasijalta 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

 
Hakeminen 
Haku opintoihin tapahtuu verkkolomakkeella osoitteessa www.utu.fi/mmo. 
Huom! Jokaisen paikkakunnan opintojaksoon on oma ilmoittautumisensa ml. hakuaika, ks. 
opetussuunnitelma. Ensimmäisen opintojakson hakuaika on 15.8.–15.9.2018. 

 
Valinnan tulos 
Valinnan tulos julkaistaan viikko kunkin opintojakson hakuajan päättymisen jälkeen. 

 
Lisätietoja 
Projektitutkija, koordinaattori Maria Tyrer, maria.tyrer@utu.fi, p. 050 529 81 86. 

 
Kohderyhmä ja yleiset tavoitteet 
Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet -opintojakso on tarkoitettu niille henkilöille, 
jotka opettavat nyt tai tulevaisuudessa suomea toisena kielenä. Opinnot soveltuvat esimerkiksi 
henkilöille, joilla on suomi äidinkielenä tai toisena kielenä ja kirjallisuus -opettajan, luokanopettajan, 
erityisopettajan tai vieraiden kielten opettajan koulutus. 

 
Opintojakson laajuus on 3 op. Opintojakson tavoite on, että opiskelija saa työkaluja toiminnallisen 
suomi toisena kielenä opetuksen toteuttamiseen. Kurssin aikana opiskelija tutustuu suomen kielen 
ominaispiirteisiin ja  kieleen vuorovaikutuksen välineenä monenlaisten käytännön esimerkkien 
kautta. Opiskelija ymmärtää toisen kielen oppimisen teorioita ja osaa soveltaa niitä käytännön 
opetustyöhön.  

 
Opinnot täydentävät S2-opetusta toteuttavien opettajien pedagogisia valmiuksia. Opintojakso 
järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella ja on osallistujille maksutonta. 
Ilmoittautuminen on sitova.  

 
Alustava ajoitussuunnitelma: 
Kukin opintojakso sisältää kolme lähiopetusviikonloppua, perjantaisin kello 16.00–18.30 ja 
lauantaisin kello 9.30–15.00. 
Tampere      26.–27.10., 9.–10.11. ja 23.–24.11.2018 
Helsinki      kevät 2019 
Pori         kevät 2019 
Turku          syksy 2019 
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Vastuutaho- ja henkilö: OKL Turku: yliopisto-opettajat Niina Kekki ja Elisa Repo 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee suomen kielen ominaispiirteitä S2-oppijan näkökulmasta ja 
ymmärtää, millaisissa kielenkäyttötilanteissa piirteet esiintyvät. Opiskelija tuntee toisen kielen 
opettamisen holistisia ja toiminnallisia menetelmiä ja osaa valita ja laatia näihin menetelmiin 
soveltuvia opetusmateriaaleja. Opiskelija ymmärtää toisen kielen oppimisen teorioiden ja käytännön 
opetuksen välisen yhteyden. 
Sisältö: 

 suomen kielen ominaispiirteet erilaisissa kielenkäyttötilanteissa 
 suomenoppijan tilanteisen kielitaidon kasvattaminen  
 toisen kielen oppimisen holististen teorioiden ja toiminnallisten menetelmien soveltaminen 

käytännön opetustyössä 
 oppijalähtöisten, toiminnalliseen opetukseen soveltuvien materiaalien tarkastelu ja 

laatiminen                                            
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, oppimispäiväkirja 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 27 t (3 * pe–la)  ja itsenäinen työskentely 54 t 
Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
Kirjallisuus/Oppimateriaali: 

1. Aalto, E., Mustonen, S. & Tukia, K. 2009. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen 
lähtökohtana. Virittäjä 3, s. 402–423. 

2. Miestamo, M. 2006. Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan 
erityistä. Teoksessa M. Harmanen & M. Siiroinen (toim.) Kielioppi koulussa. ÄÖL:n vk. XLX. 
Helsinki: ÄÖL. 

3. Siitonen, K. 2007. Suomen kielen ominaispiirteitä. Teoksessa K. Merenluoto, A. Virta ja P. 
Carpelan (toim.) Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktiikan symposium 
9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, s. 273–280. 

4. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-
opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. (soveltuvin osin) 

5. White, L. 2001. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura. (soveltuvin osin) 
6. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 


