
YTO-aamukahvit
Suomi toisena kielenä



Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -kielet
Opetus- ja tutkintokieli suomi Opetus- ja tutkintokieli ruotsi

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, on:
suomi

Opiskelijan valinnan mukaan ja koulutuksen järjestäjän 
mahdollistaessa, viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä voi olla:
• suomi toisena kielenä
• saame
• romani
• viittomakieli
• suomi viittomakielisille
• muu opiskelijan oma äidinkieli

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, on:
ruotsi

Opiskelijan valinnan mukaan ja koulutuksen järjestäjän 
mahdollistaessa, viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä voi olla:
• ruotsi toisena kielenä
• saame
• romani
• viittomakieli
• ruotsi viittomakielisille
• muu opiskelijan oma äidinkieli

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä
aina ruotsi, riippumatta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 
osa-alueessa suoritetusta kielestä

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä
aina suomi riippumatta viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 
osa-alueessa suoritetusta kielestä

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä:
koulutuksen järjestäjä päättää, mitä kieltä/kieliä oppilaitoksessa 
tarjotaan
• vieras kieli voi olla opiskelijan äidinkieli, jos opiskelija ei ole 

suorittanut omaa äidinkieltään kohdassa viestintä ja 
vuorovaikutus äidinkielellä

• Vieras kieli ei voi olla suomenkielisessä tutkinnossa suomi tai 
suomi toisena kielenä

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä:
koulutuksen järjestäjä päättää, mitä kieltä/kieliä oppilaitoksessa 
tarjotaan
• vieras kieli voi olla opiskelijan äidinkieli, jos opiskelija ei ole 

suorittanut omaa äidinkieltään kohdassa viestintä ja 
vuorovaikutus äidinkielellä

• Vieras kieli ei voi olla ruotsinkielisessä tutkinnossa ruotsi tai 
ruotsi toisena kielenä
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Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset 

osaamistavoitteet

Mitä voivat olla? Huomioitavaa

Tutkinnon perusteissa määrättyjä valinnaisia 
osaamistavoitteita

• Tunnustettaessa osaamisen tulee vastata 
osaamistavoitteisiin

• Osa-alue tunnustetaan 3 osp:n
kokonaisuutena, ei pilkota

Koulutuksen järjestäjän päättämiä 
valinnaisia osaamistavoitteita

• Osaamistavoitteiden tulee tukea tutkinnon 
perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita

• Kj nimeää osa-alueen ja määrittää laajuuden 
(1-9 osp)

• Tunnustettaessa osaamisen tulee vastata 
osaamistavoitteisiin

Opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, 
joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-
alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä 
osaamistavoitteita.

• Tunnustettaessa opinto kirjataan sillä nimellä, 
jolla se on aiemmin suoritettu

• Ei vastaavuuden arviointia
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Huomioita osaamisen tunnustamisesta

• Opiskelijalle voidaan myös tunnustaa osaamista, jonka hän on aiemmin hankkinut toisen koulutuksen 

järjestäjän päättämien osaamistavoitteiden mukaisesti. Tunnustettu osaaminen nimetään aiemman 

opinnon mukaisesti ja kirjataan viitetietietoineen.

• Ajantasaisuuden arviointi tehdään, kun opiskelija on suorittanut

• ei-voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia tutkintoja, tutkinnon osia tai yhteisten tutkinnon 

osien osa-alueita

• lukio-opintoja, jotka on suoritettu ennen 1.8.2005

• ei-voimassa olevien korkeakoulun koulutusohjelman mukaisia opintoja.

• Kun aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen vaatii osaamisen vastaavuuden ja/tai ajantasaisuuden 

arviointia (riippumatta, missä osaaminen on hankittu), sen tekee opettaja, jolla on riittävä osaaminen 

suoritettavaan yhteisen tutkinnon osan osa-alueeseen, osaaminen ja riittävä perehtyneisyys arviointiin sekä 

suoritettavan tutkinnon perusteisiin
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Vinkkejä:

• Avointen oppimateriaalien kirjasto
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https://aoe.fi/#/etusivu
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Kiitos!


