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Esityksen sisältö

• Kielten ja viestinnän opetuksen 
- käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 2016
- laatukriteerit 2021

• Case-esimerkit Savoniasta (lähtötasotestaus, 
lopputestaus, ohjautuminen kielikursseille, 
kielitaitotason saavuttaminen sidottu stipendiin)

• Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus 
maahanmuuttajille
- Case: Karelian erillisvalinta

• SIMHE-palvelut
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Käytäntösuositukset ohjaavat

• Apuna kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamisessa ovat 
Kielten ja viestinnän opetuksen 
käytäntösuositukset ammattikorkeakouluissa 
2016

• Ammattikorkeakoulun on varmistettava, että 
hyväksytyllä opiskelijalla on riittävä kielitaito 
opinnoista suoriutumiseen.

• Kv-taustaisella opiskelijalla tulisi olla koulutusohjelman 
kielessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso 
vähintään B2, jotta opinnot eivät keskeytyisi 
puutteellisen kielitaidon takia. Taitotaso osoitetaan 
kielitodistuksella tai kielitestillä. 

https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2015/10/kielten-ja-viestinnc3a4n-opetuksen-kc3a4ytc3a4ntc3b6suositukset-ammattikorkeakouluissa.pdf
https://osaansuomea.fi/kotisivukone/wp-content/uploads/2013/09/Taitotasokuvaus.-EDU-kopio.pdf
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Käytäntösuositukset ohjaavat (2)

• Ammattikorkeakouluopiskelijan kieli-ja 
viestintävalmiudet on syytä testata opintojen alussa. 
Lähtötasotestin perusteella opiskelija voidaan ohjata 
kieli-ja viestintäopintoihin.

• Huomio: yhteisesti käyttöön otettu AMK-valintakoe
testaa kielitaitoa. Kokeen suorituskieli määräytyy 
hakukohteiden opetuskielen perusteella.

https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/
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Uutena: laatukriteerit

• Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen 
laatukriteerit 2021

• Korkeakoululla on menetelmä aloittavan opiskelijan 
koulutuksessa käytettävän kielen taidon varmistamiseen 
> Käytössä: valintakoe, lähtötasotestit, valintakurssit.

• Korkeakoulu tarjoaa tarvittaessa valmentavaa 
kieltenopetusta ennen varsinaisia kieliopintoja.
> Tukiopetus kontaktina / verkko-opiskeluna, ohjaus mm. 
kansalaisopistoihin ja monikulttuurisuuskeskuksiin.

https://kivifoorumi.files.wordpress.com/2021/01/ammattikorkeakoulujen-kielten-ja-viestinnan-opetuksen-laatukriteerit-26.1.2021.pdf
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Uutena: laatukriteerit (2)

• Kielten- ja viestinnän opettajat osallistuvat hankitun 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen 
(AHOT/HOT) sekä opintojen hyväksilukemiseen kielten 
ja viestinnän opinnoissa.
> Esimerkiksi opo tai tutoropettaja ei yksin vastaa.

• Opiskelija voidaan erityisestä syystä osittain tai 
kokonaan vapauttaa kielitaitovaatimuksista.
> Esimerkiksi ruotsi, jos ei ole opiskellut sitä aiemmin.



savonia.fi

Kielten ja viestinnän opintojaksojen 
hyväksilukukäytäntö

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanta 
(OKM/17/592/2019) on, että:

kielitaito on alakohtaista osaamista 
ja riittävä sisällöllinen vastaavuus on huomioitava 
hyväksi luettavissa opinnoissa. 

Yleensä ottaen alakohtaisuusvaatimus on huomioitu 
Suomen ammattikorkeakouluissa muutamia tapauksia 
lukuunottamatta.
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Case: Nursing-opiskelijat Savoniassa

• Englannin kielellä sairaanhoitajan opinnot aloittavat 
osallistuvat Orientation-opintojaksolla englannin 
kielen lähtötasotestiin. Jos lähtötaso on liian matala, 
he osallistuvat tukiopetukseen.

• Kv-taustaiset osallistuvat suomen kielen opetukseen. 
He tekevät suomen kielen lähtötasotestin ja saavat 
eriytettyä opetusta kahdessa tasoryhmässä.

• AHOT-käytänteistä yhtenäistetään parhaillaan.
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Case: kv-opiskelijat Savoniassa

• Savoniassa pyritään saamaan vuonna 2021 käyttöön 
kaikkiin kv-tutkinto-ohjelmiin samat käytännöt suomen 
kielen opetuksessa ja osaamisen tunni/ustamisessa: 

Basics of Finnish (terveys, liiketalous, konetekniikka, IoT)
- Sama lähtötasotesti ja lopputestaus kaikille.
- Samat AHOT-mahdollisuudet kaikille.

• Pyritään opiskelijoiden tasapuoliseen kohteluun.
• Opintojaksojen numeerisessa arvioinnissa taustalla: 
Eurooppalainen viitekehys eli CEFR

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching-assessment-cefr-
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Case: kv-opiskelijat Savoniassa

• Suomen lisäopiskelu mahdollistetaan riittävillä 
kontaktiopintojaksoilla tutkinto-ohjelmien OPSeissa
- Everyday Finnish 5 op
- Working Life Finnish 5 op
- Finnish and intercultural communication
in Social and Health Care 5 op
> Voidaan myös korvata verkkokursseilla.

• Ohjausta sopiville verkkokursseille, mm. 
- Työelämän suomi, tavoitteena B1.1-taso
- Kirjallinen suomi, tavoitteena B1.2-taso
- Tekniikan suomi, tavoitteena B2-taso
- Sairaanhoitajan suomi, tavoitteena B2-taso

Siirtyminen 
tasolta 
tasolle 

sujuvaa.



savonia.fi

Case: kv-opiskelijoiden stipendit

Kv-opiskelijat saavat 10 % alennusta tutkintomaksusta, 
jos saavuttavat suomen kielen osaamisen tavoitteet:
• 2. opiskeluvuoden lopussa A2.1-taso
• 3. opiskeluvuoden lopussa B1.1-taso
• 4. opiskeluvuoden lopussa B1.2-taso

Testaus mietinnässä, koska tämä on uudistus. 
Todennäköisesti testataan itse. Voi pohjautua osittain 
Tampereen korkeakoulujen Kielitestiin.
Savonia | Tuition fees for Bachelor’s programmes

https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/simhe/suomen-kielen-opiskelu
https://www.savonia.fi/en/study-with-us/apply/bachelors/tuition-bachelors/
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Valmentava koulutus

• Useat amkit järjestävät korkeakouluopintoihin valmentavaa 
koulutusta maahanmuuttajille (Opintopolku).

Opintojen rakenne:
• Valmiudet korkeakouluopintoihin, 5 op
• Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op
• Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op
• Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op
• Matematiikan valmentavat opinnot, 5 op
• Englannin kielen ja viestinnän valmentavat opinnot, 5 op

https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/maahanmuuttajien-koulutus/valmistavat-ja-valmentavat-koulutukset-maahanmuuttajille/#Korkeakouluopintoihin%20valmentava%20koulutus
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Valmentavasta koulutuksesta tutkinto-
opiskelijaksi

• Erillishakuun liittyvät suositukset:

- Opintojaksoarviointi on määritelty pääosin 
numeeriseksi, mikä mahdollistaa opiskelijoiden 
asettamisen paremmuusjärjestykseen.

- Opiskelijavalinnat voidaan tehdä valmentavan 
koulutuksen opintomenestyksen perusteella ilman
erillistä valintakoetta.

• Lue lisää kriteereistä: Valmentavasta valmiiksi.

https://www.valmentavakoulutus.fi/pluginfile.php/2/course/section/1/Erillishakusuositukset.pdf
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Case: erillisvalinta Kareliassa

• Karelian valmentavasta koulutuksesta voi tällä hetkellä 
ainoana Suomessa päästä erillisvalinnalla tutkinto-
opiskelijaksi. 

• Henkilön osaaminen ja kehittyminen erityisesti suomen 
kielen taidossa merkitsee valinnassa eniten.

• Erillisvalintaa pilotoidaan ensimmäistä kertaa.
• Lue lisää: Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus 
maahanmuuttajille lähiopetuksena

https://www.karelia.fi/maahanmuuttajien-valmentava-koulutus-lahiopetuksena/
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SIMHE-palvelut

• Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen 
maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot 
pyritään tunnistamaan ja tunnustamaan 
mahdollisimman nopeasti. 

• Supporting Immigrants in Higher Education in Finland 
(SIMHE) -palvelun tarkoituksena on
- tehdä aiempien opintojen tunnistamisesta ja 
tunnustamisesta sujuvampaa
- kertoa sopivista korkeakoulutuksista ja
- tukea sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
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SIMHE-palveluita tarjoavat korkeakoulut

• Helsingin yliopisto
• Turun yliopisto
• Jyväskylän yliopisto
• Metropolia ammattikorkeakoulu
• Karelia ammattikorkeakoulu
• Oulun ammattikorkeakoulu
• Savonia-ammattikorkeakoulu
• Arcada (ruotsiksi)
• Tampereen korkeakouluyhteisö (Korko-hankkessa)

Lue lisää: 
OPH | Korkea-

koulujen
SIMHE-
palvelut

https://www.oph.fi/fi/korkeakoulujen-simhe-palvelut#96bc8a47
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SIMHE-ohjaus käytännössä

• Henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa kartoitetaan 
koulutustausta, -toiveet ja mahdollisuudet täydentää 
opintoja. 

• Ohjauksessa huomioidaan alkuperäiset 
tutkintotodistukset.

• Esim. Savoniassa noin 100 ohjausasiakasta vuodessa.
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Kiitos!
Vastaan mielelläni kysymyksiin ja yhteistyöpyyntöihin:

kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Voit ohjata asiakkaita Savonian SIMHE-ohjaukseen: 
simhe@savonia.fi
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