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Ammattisuomen tukitoimia vieraskielisille 

 
Stadin aikuisopistossa NAO- ja ENO-opiskelijoita on monissa sosiaali- ja terveysalan, palvelualojen ja teknii-
kan alojen valmistavan koulutuksen opiskelijaryhmissä. Joukossa on paljon aikuisopiskelijoita, joiden äidin-
kieli ei ole suomi; monissa ryhmissä enemmistö opiskelijoita on muita kuin äidinkieleltään suomenkielisiä. 

 
Kieliosaaminen vaihtelee: osa opiskelijoista on ollut Suomessa vasta pari vuotta, osa jo pidempään. Suulli-
nen kielitaito voi olla arkitilanteissa melko hyvä, mutta ammattisanaston ja ammattitekstien omaksumises-
sa on paljon tuen ja harjoittelun tarvetta.  

 
Lähiopetus  
 
Yksi tukitoimi on säännöllinen suomi toisena kielenä -opetus (S2-opetus). Sen tavoitteena on toiminnalli-
nen kielitaito, jolloin opetuksen sisältönä on harjoitella ammattiopettajan materiaalien ja muiden ammatti-
tekstien avulla ammattikieltä. Suomi toisena kielenä -opetuksessa harjoitellaan sekä suullista että kirjallista 
ammattisuomea.  

 
Suomen kielen tunnit motivoivat opiskelijaa silloin, kun tuntien sisällöt liittyvät ammattisisältöihin. Opetus 
pyritään rakentamaan monipuoliseksi: tunneilla harjoitellaan esimerkiksi työohjeiden ymmärtämistä sekä 
suullisesti että kirjallisesti tai oman osaamisen esittelyä suomeksi. Opetuksessa käytetään yksilö-, pari- ja 
pienryhmätyöskentelyä ja vaihtelevia opetusmenetelmiä.  

 
Tuntien aikana harjoittelutavat vaihtelevat ja rytmittyvät siten, että harjoitellaan uuden kielen eri osa-
alueita, muun muassa keskustellaan, haastatellaan, selostetaan, luetaan ja kirjoitetaan, ja samalla kootaan 
ja kerrataan ammattiin kuuluvaa sanastoa sekä avataan tekstien rakenteita. Oppimisen apuna käytetään 
myös verkkotekstejä ja tietotekniikkaa. 

 
Opettajan tehtävä on tukea kielen karttumisen prosessia, eli perinteisestä opettajan roolista on siirrytty 
ohjaajaksi. Suomen kielen lähiopetus tukee oppimista silloin, kun lähiopetusta on säännöllisesti ja se saa-
daan sovitettua muun opetuksen rakenteisiin ja aikatauluihin. Suomen kielen opettajan, ohjaavien opetta-
jien, ryhmänohjaajan ja ammattiopettajan yhteistyö on tärkeää, jotta S2-tuntien sisällöt ja materiaalit ovat 
työtaitojen opetusta tukevia. Suomen kielen opettajalta opetus vaatii paljon valmistelua ja perehtymistä 
ammattialan erikoissanastoon ja tekstiympäristöihin. 

 
Samanaikaisopetus 

 
Suomen kielen opettaja on välillä mukana ammattiopettajan lähiopetustunneilla. Samanaikaisopetus tukee 
ryhmän ammattiopetuksen tarpeita.  Oleellisinta on ammattiopettajan ja S2-opettajan yhteissuunnittelu, 
jotta opettajien yhteistyö ja toiminta hyödyttävät opiskelijoiden ammattitaitojen kehittymistä. 

 
Suomen kielen opettaja voi olla samanaikaisopettajana teoriatunneilla, kun käydään läpi uutta asiaa. Silloin 
suomen kielen opettaja auttaa avaamaan käsitteitä ja sanastoa sekä ammattitekstien sisältöjä. Hän voi 
myös kerrata keskeisiä sisältöjä ammattiopettajan tukena. 

 
”Olen sopinut esimerkiksi hoiva- ja hiusalan tunneille S2-samanaikaisopetusta silloin, kun 
opettaja käy läpi uutta teoriapainotteista asiaa. S2-opettajana kerään ammattisanastoa, jo-
ta käyn läpi ja kertaan opiskelijoiden kanssa. Se tuntuu helpottavan sekä opettajan että opis-
kelijoiden paineita uuden asian oppimisesta.” 

 
Samanaikaisopetusta on myös tunneilla, joilla harjoitellaan työtaitoja. S2-opettaja voi myös käydä tarvitta-
essa työpaikoilla työssä oppimisen aikana. Tavoitteena on harjoitella ammattisanastoa sekä työtehtäviin 
liittyvää työvaiheiden selostamista ja perustelemista autenttisissa tilanteissa. Samalla tulee sujuvuutta asia-
kaspalveluun suomen kielellä. 



 
”Keskustelen opiskelijoiden kanssa työvaiheista, he selostavat niitä samalla, kun työskentele-
vät. Siinä samalla tarkennetaan ja kerrataan ammattisanastoa, asiakaspalvelutilanteissa 
keskustelua ja oman toiminnan perusteluja suomeksi.” 

 
Ohjaus 

 
Ammattisuomen tukea on myös suomen kielen opettajan antama yksilö- ja pienryhmäohjaus. Yksilöohjaus 
on harvinaista, sillä resurssien tarkoituksenmukaista hyödyntämistä on se, että tuki kohdentuu samaan 
aikaan useaan opiskelijaan. Joskus yksilöohjaus kuitenkin parhaiten tukee opintojen etenemistä. 

 
Tyypillisimmin vieraskielinen opiskelija tarvitsee ohjausta ammattiaineiden kirjallisiin oppimistehtäviin. 
Suomen kielen opettajan panos kohdistuu silloin siihen, että hän ohjaa suomenkielisen tekstin avaamista ja 
opiskelijan omien ajatusten ilmaisua. Tavoitteena on toiminnallinen kielitaito: opiskelijan tekstin tuottami-
sessa pyritään ymmärrettävään tekstiin, ei virheettömään kirjoittamiseen. 

 
Tutkintotilaisuuteen valmistautumiseen liittyy henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman tekeminen. Tutkinto-
suunnitelma on monilla aloilla kirjallinen ja sen kirjoittaminen tuottaa vaikeuksia. Se, että ohjauksessa on 
mukana myös suomen kielen opettaja, on auttanut opiskelijoita suunnitelman loppuun saattamisessa. 

 
”Henkilökohtainen tutkintosuunnitelma herättää pelkoja: vieraskieliset opiskelijat epäilevät 
taitojaan ilmaista kirjallisesti ajatuksensa. On hyvä, että S2-opettaja on ollut avaamassa ar-
viointikriteereitä ja yhdessä opiskelijan kanssa etsimässä sitä, miten arvioinnin kohteiden ja 
kriteereiden edellyttämä osaaminen konkreettisesti voidaan näyttää tutkintotilaisuudessa. 
S2-opettajalla tosin täytyy olla aika hyvä ymmärrys alan työstä.” 

 
Materiaaleja selkosuomeksi 

 
Suomen kielen opettaja voi opetuksen tueksi tehdä materiaaleja, jotka tukevat vieraskielisiä opiskelijoita. 
Materiaalin työstämisen tarpeesta ja liittymisestä S2-opetukseen on silloin sovittu ammattiopettajan ja 
esimiehen kanssa. Selkomateriaalien työstämisessä on tärkeä tehdä asiatarkistusyhteistyötä ammattiopet-
tajan kanssa. 

 
Selkokielisten materiaalien muokkaaminen tarkoittaa asian esittämistä yleiskieltä helpommin, eli silloin 
käytetään sanastoltaan, rakenteeltaan ja sisällöltään helppoa selkosuomea. Tällainen materiaali helpottaa 
opittavan asian hahmottamista, ymmärtämistä ja kertaamista.  
 

”Olen vieraskielisten opiskelijoiden oppimisen tueksi muokannut joitain materiaaleja. Esimer-
kiksi hoiva-alalla eettiset ohjeet ja tutkintotilaisuuteen valmistautumisen ohjeet on koettu 
niin hankaliksi, että niiden selkoistaminen on helpottanut asioiden ymmärtämistä. Hiusalalla 
olen tehnyt esimerkiksi kuvaa ja tekstiä yhdistelevän muutaman sivun mittaisia digitaalisia 
materiaaleja, jotta hoitotuotteiden opettelu ja kertaaminen helpottuvat. Valokuvausryhmän 
samanaikaisopetuksessa olen koonnut esimerkiksi kameran käytön keskeisistä käsitteistä sel-
koversion. Eli selkosuomi muuttaa vaikeita sisältöjä helposti lähestyttäviksi.” 
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