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Nuorten lukiokoulutukseen osallistuneista opiskelijoista 3 213 oli vieraskielisiä vuonna 2011. 

Lähivuosina maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä todennäköisesti lisääntyy, ja 

lukiot kohtaavat uudenlaisia haasteita. Millainen on maahanmuuttajataustaisen opiskelijan tie 

lukioon? Millaista tukea opiskelija tarvitsee koulutuksen aikana? Miten opiskelijan ylioppilas-

kokeeseen valmistaudutaan? 

 Tavoitteena on, että yhä useampi maahanmuuttajataustainen nuori hakeutuisi lukio-

koulutukseen. Haasteen muodostaa nivelvaihe perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 

välillä. Määrän lisäämisen ohella oleellista on, että opiskelijoiden edellytykset opinnoissa me-

nestymiseen turvataan. Koulutuksen laatu sekä yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen 

niin opetuksessa kuin ohjauksessakin takaavat sen, että yhä useampi maahanmuuttajataustai-

nen opiskelija suorittaa ylioppilastutkinnon. Lukiossa opetuskielen hyvä hallinta on edellytys 

opinnoissa menestymiselle. Opiskelija voi tarvita tukea myös opiskelukulttuurin ja -taitojen 

hallintaan. Usein maahanmuuttajataustaisen opiskelijan saama tuki helpottaa myös muiden 

opiskelijoiden työskentelyä: esimerkiksi havainnollistaminen sekä kuvien, kaavioiden, karttojen 

ja käsitekarttojen käyttö opetuksessa edistää kaikkien opiskelijoiden oppimisprosessia.  

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET OPISKELIJAT  
LUKIOKOULUTUKSESSA
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MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN OPISKELIJAN TIE LUKIOON
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Lukioon haetaan opiskelemaan yhteishaussa. Opiskelijaksi voidaan valita henkilö, joka on 

saanut peruskoulun päättötodistuksen tai muutoin hankkinut sitä vastaavat tiedot. Valintaan 

vaikuttaa opiskelijan aiempi koulumenestys. Jos hakijalla on ulkomainen todistus, hän hakee 

lukiopaikkaa yhteishaun aikana suoraan lukiosta. Suomen- tai ruotsinkielisten lukioiden lisäksi 

Suomessa on vieraskielistä opetusta antavia lukioita. Lukion voi suorittaa myös yksityisoppilaana 

tenttimällä tai aikuislukiossa. 
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Kielitaitovaatimukset

Maahanmuuttajien suomen/ruotsin kielen tavoitetaso perusopetuksen päättövaiheessa on eu-

rooppalaisen viitekehyksen perustaitotaso B1.1–B1.2. Koska kaikki maahanmuuttajataustaiset 

nuoret eivät ole käyneet peruskouluaan Suomessa eivätkä kaikki ole perusopetuksen aikana 

ehtineet saavuttaa toimivaa peruskielitaitoa, osa opiskelijoista tarvitsee opinnoissaan kielellistä 

tukea. Lukio-opinnot ovat vaativia, ja jo oppilaitokseen tullessaan opiskelijalla tulisi olla riittävät 

taidot opiskelukielessä. Lukion suomi toisena kielenä -opetus on syventävää kielenopetusta, 

eikä sillä voida paikata puutteita perustaidoissa. Lukion aloittavien maahanmuuttajataustaisten 

opiskelijoiden suomen kielen taidot ovat usein erilaiset, siksi lukiotulokkaan suomen kielen taito on 

syytä määritellä heti opintojen alussa. Näin suomi toisena kielenä -opinnoista tulee jatkumo.

 Toisen kotimaisen kielen opinnot jatkuvat lukiossa, jos ne on aloitettu perusopetuksessa. 

Nykyisessä ylioppilastutkinnossa toista kotimaista kieltä ei ole kuitenkaan välttämätöntä kir-

joittaa ylioppilaskokeessa, vaikka oppimäärän olisi lukiossa opiskellutkin. Jos opiskelija on 

perusopetuksessa vapautettu toisen kotimaisen kielen opiskelusta, hänet voidaan vapauttaa 

sen opiskelusta myös lukiossa (Lukiolain 13 § toinen momentti). 

 Muita vieraita kieliä maahanmuuttajataustaiset opiskelijat opiskelevat suomenkielisessä 

lukiossa opetussuunnitelman mukaisesti. Tällöin kielenoppija opiskelee vierasta kieltä toisella 

vieraalla kielellä, ja opintojen tukeminen on usein tarpeen. Esimerkiksi suomi toisena kielenä 

-tunneilla voidaan käsitellä vieraan kielen käännöstehtäviä, jolloin kielten vertailun myötä 

opitaan uutta molemmista kielistä.
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Jo lukio-opintojen alkuvaiheessa kielitaidon 

kehittämiseen kannattaa panostaa, jos opiske-

lijan taidot ovat riittämättömiä. Tällöin välte-

tään ongelmien kasautuminen, ja opiskelija saa 

itse onnistumisen kokemuksia menestymisestä 

opintojen alusta asti. 

 Erityisen haasteen muodostaa nivelvaihe 

perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen 

välillä. Maahanmuuttajataustaisen opiskelijan 

kielitaito ei välttämättä ole perusopetuksessa 

ehtinyt kehittyä tasolle, jota lukio-opinnoissa 

menestyminen edellyttää. Lisävalmiuksien tarve 

voi näkyä myös opiskelutaidoissa sekä ohjauk-

sen tarpeessa. Lisäopetus eli kymppiluokka 

on tällöin hyvä vaihtoehto. Joissain kunnissa 

on kokeiltu nivelvaiheen helpottamista järjes-

tämällä erikseen lukio-opintoihin suuntaavaa 

lisäopetusta niille opiskelijoille, jotka suunnit-

televat lukio-opintoja.

Lisäopetuksen hyödyntäminen ennen lukio-opintojen aloittamista
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Esimerkki Helsingistä: 

Lukioon lisäopetuksen kautta  –  ongelmien ennaltaehkäisy

Itäkeskuksen aikuislukiossa Helsingissä toimiva lisäopetusluokka on esimerkki joustavasta, 

koulutusrakenteiden sisällä olevasta ratkaisusta maahanmuuttajataustaisten nuorten tuke-

miseksi nivelvaiheessa. Se on esimerkki myös siitä, miten viranomaistasolla voidaan vastata 

kentältä tulevaan haasteeseen. Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu lisäopetus sijoitettiin 

hallinnollisesti aikuislukioon ja toteutettiin päiväopetuksena toisen asteen oppilaitoksessa. 

Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, koska

• nuorten identiteetti vahvistui heidän kokiessaan olevansa jo toisella asteella, vaikka  

 olivat edelleen perusopetuksessa

• aikuislukion opettajilla oli ennalta valmius opettaa erilaisia oppijoita ja toteuttaa 

 perusopintoja kertaavat ja lukioon valmistavat kurssit eri oppiaineissa

•  opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus suorittaa lukio-opintoja jo kymppiluokan aikana  

 ja hyödyntää ne tulevissa lukio-opinnoissa.

Lisäopetuksen kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan tehtiin myös opiskelijoiden tarpeita 

parhaiten edistävä ratkaisu: taito- ja taideaineet jätettiin pois ja niiden sijaan opetetaan suomea 

integroituna tiiviisti eri oppiaineiden sanastoon ja käsitteisiin. Intensiivinen toisen kielen opetus 

lisää opiskelijoiden motivaatiota ja tuottaa hyviä tuloksia. Taito- ja taideaineiden puutetta on 

korvannut Annantalon taidekeskuksen 10 tunnin taideopetus. Opiskelijoille tarjotaan myös 

tavallista enemmän henkilökohtaista ohjausta: opinto-ohjaaja tapaa jokaisen opiskelijan hen-

kilökohtaisesti kolme kertaa vuodessa ryhmänohjauksen lisäksi. 
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Yleistä

Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan opetus-

suunnitelman perusteita ja lukion paikallista opetus-

suunnitelmaa ottaen huomioon opiskelijoiden taus-

tat ja lähtökohdat kuten suomen kielen taito, oma 

äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisempi 

koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat opiskelijan 

kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhtei-

sön että opiskelijan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön 

aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.

 Maahanmuuttajalle ja muulle vieraskieliselle 

opiskelijalle voidaan opettaa koulun opetuskielen 

mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden 

sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen 

kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen 

kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille ja 

muille vieraskielisille voidaan mahdollisuuksien 

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN OPISKELIJAN TUKI 
LUKIOKOULUTUKSESSA
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mukaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. 

Opetushallituksen suositus opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä on lukion opetus-

suunnitelmien perusteiden liitteenä.

 Suomen kielen ja opiskelijan äidinkielen opetuksen ohella maahanmuuttajien ja muiden 

vieraskielisten opiskelijoiden tulee saada myös muuta tarvittavaa tukea niin, että he selviytyvät 

lukio-opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Maahanmuuttajia ja muita vieraskielisiä 

opiskelijoita on jo lukio-opintojen alussa 

informoitava heidän opiskelumahdolli-

suuksistaan, tukijärjestelyistä sekä heidän 

oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa.

Soveltavat kurssit opiskelutaidoista 

lukion alussa

Kielitaitoon ja opiskeluvalmiuksiin pa-

nostaminen lukio-opintojen alussa hel-

pottaa koko opintopolkua. Monet lukiot 

ovat kokeilleet opiskelutaitoja kehittä-

vän kurssin järjestämistä maahanmuut-

tajataustaisille opiskelijoille lukion alus-

sa. Kokeiluista saadut kokemukset ovat 
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osoittautuneet erittäin hyödyllisiksi. Lisätietoja tästä on saatavilla osoitteesta www.edu.fi/

maahanmuuttajat.

 Suomen kielen taidon puutteisiin yhdistyvät usein puutteelliset opiskelu- ja tiedonhan-

kintataidot.  Maahanmuuttajataustaisella opiskelijalla voi olla myös väärä käsitys lukio-opintojen 

vaativuudesta, koska moni suomenkielinen opiskelutoveri näyttää selviävän hyvin vähällä.

 Opintojen tukeminen on tarkoituksenmukaista aloittaa heti ensimmäisen vuoden syk-

syllä. Yleensä opiskelu- ja tiedonhankintataitojen kurssi on tuloksellista järjestää lukion alussa 

esimerkiksi toisessa jaksossa. Kun kurssi järjestetään useiden lukioiden yhteistoiminta-aikana, 

osallistujat voivat tulla myös muista lukioista.

 Kurssin ensimmäinen osa muodostuu opiskelu- ja tiedonhankintataitojen harjoittelusta, 

mikä on yhdistetty eri oppiaineiden sanaston opiskeluun. Liikkeelle lähdetään tekstitaidoista 

ja päädytään kokeisiin lukemisen aikatauluttamiseen. Kurssin voivat hyvin toteuttaa lukion 

opinto-ohjaaja ja erityisopettaja yhteistyössä. Kurssin toisella puoliskolla erityisopettaja, ma-

temaattisten aineiden ja englannin opettaja ohjaavat opiskelijoiden omia tehtäviä. 

Suomi toisena kielenä -opetus

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) suomi toisena kielenä on yksi äidinkieli ja 

kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä. Maahanmuuttajataustainen opiskelija opiskelee suomea 

toisena kielenä, jos hänen suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitai-

don osa-alueilla. Lukion aloittavien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kielitaidon taso 
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voi olla hyvin vaihteleva, ja suomen kielen opintojen järjestämisessä opiskelijoiden lähtötaso 

tulee ottaa huomioon. Lukio-opintojen alussa tulokkaiden kielitaidon taso kartoitetaan, ope-

tus suunnitellaan sen mukaisesti ja opiskelija arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän 

mukaan huolimatta siitä, järjestetäänkö hänelle erillistä suomi toisena kielenä -opetusta vai ei 

tai voiko lukio tarjota vain osan suomi toisena kielenä -kursseista.

 Oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppimistilanne: oppimisympäristö on 

suomenkielinen, ja vähitellen opiskelijalle kehittyy monipuolinen suomen kielen taito oman 

äidinkielen rinnalle. Kokonaistavoitteena pidetään toiminnallista kaksikielisyyttä. Oppimista-

voitteiden ja -sisältöjen perustana on perusopetuksessa tai muualla hankittu suomen kielen 
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perusteiden hallinta. Lukiokoulutuksen päättöarvioinnin kriteerit suomi toisena kielenä 

-oppimäärässä on asetettu siten, että opiskelijan hyvä osaaminen vastaa eurooppalaisen vii-

tekehyksen taitotasoa B2.2 (toimiva itsenäinen kielitaito). Kuullun ja luetun ymmärtämisen 

hyvän osaamisen taso on B2.2 ja kirjoittamisen B2.1.

 Lukion suomi toisena kielenä -oppimäärään sisältyy kuusi pakollista ja kolme syven-

tävää kurssia. Tavoitteena on, että saavuttamallaan kielitaidolla opiskelija voi opiskella täysi-

painoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen 

kielellä. Lukion suomi toisena kielenä -opetus voidaan tarjota yhdessä lähilukioiden kanssa 

tai verkko-opetuksena. Esimerkiksi ISOverstaan sivuilla on kaikille avoin verkkokurssitarjonta 

(www.isoverstas.fi → opetustarjonta).
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Tukiopetus 

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tarvitsevat tukea myös muiden oppiaineiden opiskelus-

sa. Tukiopetusta voidaankin hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa, jotta haastava oppiai-

nes saataisiin ymmärrettävämpään muotoon. Erityisopettaja, aineenopettaja tai esimerkiksi 

opetusharjoittelija voivat antaa tukiopetusta. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajan 

hyödyntäminen tukiopetuksen järjestämisessä tukee opiskelijan kokonaisvaltaista kehittymistä 

ja vahvistaa myös teoreettista ajattelua omalla äidinkielellä.

Oman äidinkielen opetus

Oma äidinkieli on ajattelun ja tunteiden kieli. Oman äidinkielen opetus vahvistaa opiskelijan 

monikulttuurista identiteettiä ja tukee toiminnallisen kaksikielisyyden kehittymistä. Omassa 

äidinkielessä suoritetut kurssit lasketaan mukaan kurssikertymään soveltavina opintoina. 

 Äidinkielen opetuksessa luodun perustan avulla opiskelija ymmärtää muissa oppiaineis-

sa tarpeellisia käsitteitä. Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, 

ja opiskelijaa tuetaan ajattelun kehittämiseen sekä persoonalliseen kielenkäyttöön. Oman 

äidinkielen opetus lukiossa helpottaa myös kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä. 
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Ohjaus 

Opintojen ohjauksen merkitys maahanmuuttajataustaisen opiskelijan lukio-opinnoissa on 

suuri. Ohjaus on koko oppilaitoksen vastuualue, ja opinto-ohjaajan lisäksi se koskettaa koko 

lukion henkilökuntaa. Ohjauksen alkuvaiheessa suunnitellaan opintopolkua ja otetaan huo-

mioon opiskelijan kokonaistilanne. Voidaan myös etsiä lisä- ja tukiopetuksen mahdollisuuksia 

muista oppilaitoksista. Opiskelijaa tulee ohjata tekemään oma henkilökohtainen opiskelu-

suunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista. Lukio-opinnot edellyttävät lukuisia itsenäisiä 

päätöksiä ja valintoja, eikä pelkkä kurssitarjottimen ja ainevalintalomakkeen esittely riitä hyvän 

alun saamiseen. 

 Samoin kuin muilla opiskelijoilla, maahanmuuttajataustaisilla on oikeus erityiseen tukeen 

ja erityisjärjestelyihin. Esimerkiksi apuvälineet koetilanteissa tai pidennetyt koeajat voivat olla 

tarpeellisia.

 Jatkokoulutuksen suhteen maahanmuuttajataustainen opiskelija voi tarvita erityisen run-

saasti ohjausta, sillä suomalainen koulutusjärjestelmä ja sen mahdollisuudet eivät välttämättä 

ole opiskelijalle tuttuja. Yksilöllinen ohjaus tekee mahdolliseksi samaan aikaan kannustavan ja 

realistisen kuvan antamisen jatko-opintovaihtoehdoista. Lukio-opiskelusta keskustelu opiske-

lijan vanhempien kanssa on erityisen tärkeää maahanmuuttajataustaisten lukiolaisten kohdalla. 

Työvoimahallinto ja sosiaalitoimi voivat tarjota tukea ohjaukseen. 
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Muut oppiaineet

Suomenkielisen opetuksen seuraaminen edellyttää alusta alkaen riittävää kielitaitoa. Koska 

kielitaito kehittyy kieliympäristössä ja kielenopetuksessa, ensimmäisen lukukauden perusteella 

ei kannata tehdä lopullisia päätelmiä opiskelijan mahdollisuuksista. 

 Suomi toisena kielenä -opetuksella tuetaan myös opiskelijan muiden oppiaineiden opin-

toja. Maahanmuuttajataustainen opiske-

lija tarvitsee kuitenkin kielellistä tukea 

muiden oppiaineiden opiskelussa. Aine-

kohtaista tukea tarjoaa aineenopettaja. 

Suomi toisena kielenä -opettaja ja maa-

hanmuuttajan oman äidinkielen opettaja 

voivat tukea opiskelijaa kielellisesti. On 

kuitenkin tärkeää, että koko kouluyhteisö 

antaa opiskelijalle tukea opinnoista suo-

riutumiseen ja niissä menestymiseen. 
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Suomi/ruotsi toisena kielenä -koe

Vuodesta 1996 lähtien ylioppilaskokeessa on voinut suorittaa suomi/ruotsi toisena kielenä 

-kokeen. Ylioppilastutkinnon pakollisen äidinkielen kokeen voi korvata suomi/ruotsi toisena 

kielenä -kokeella, jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Keväällä 2011 

suomi toisena kielenä -kokeeseen ilmoittautui 484 kokelasta ja ruotsi toisena kielenä -kokee-

seen 2 kokelasta. 

 Suomi/ruotsi toisena kielenä -ylioppilaskoe on äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja 

vieraitten kielten kokeen välimuoto. Se on kypsyyskoe, joka testaa sekä kielitaitoa että opis-

keluvalmiuksia. Kokeen osioita ovat kirjoitelma, tekstinymmärtäminen, joko produktiivinen 

aukkotesti tai monivalinta-aukkotesti, sekä vapaavalintaisena selittämistehtävä, tiivistelmä tai 

kommentti. Kokeessa ei ole kuullunymmärtämisosiota. 

 Suomi toisena kielenä -ylioppilaskoe takaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin suomi 

äidinkielenä -koe. Halutessaan opiskelija voi kielitaitonsa lisäännyttyä myöhemmin täydentää 

ylioppilastutkintoaan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeella.  

YLIOPPILASTUTKINTO
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 Ylioppilastutkintolautakunnalta ei tarvitse hakea osallistumisoikeutta suomi/ruotsi 

toisena kielenä -kokeeseen, koska ylioppilastutkintolautakunta tarkistaa väestörekisteristä 

kokelaan äidinkielen ilmoittautumistietojen perusteella. Äidinkieleksi määritellään se kieli, 

joka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Riippumatta lukiossa suoritetusta oppimääräs-

tä kokelas voi ylioppilastutkinnossa valita, suorittaako hän suomi äidinkielenä vai suomi 

toisena kielenä -kokeen. Edellisten vuosien suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeita voi tilata 

Ylioppilastutkintolautakunnasta.

Selvitys vieraskielisyydestä

”Jos ylioppilaskokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa ylioppilastutkinnon tai erilli-

sen kokeen, tai äidinkieli on muu kuin se kieli, jossa hän suorittaa äidinkielen kokeen, taikka kokelaan 

koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, lautakunta voi ottaa tämän arvostelussa 

huomioon” (L 672/2005, 8 §). 

 Selvitys vieraskielisyydestä voi nostaa yhden ylioppilaskokeen arvosanaa. Kokelas voi 

esittää toiveen kokeesta, johon hän korotuksen haluaa. Lukion tulee pyynnöstä toimittaa sel-

vitys vieraskielisyydestä ylioppilastutkintolautakuntaan opiskelijan puolesta. Selvitykselle tulee 

olla kokelaan tai hänen huoltajansa suostumus. Siihen voidaan liittää puoltolauseeksi opettajan 

tai rehtorin lausunto opiskelijan vieraskielisyyden asteesta tai vieraskielisyyden vaikutuksesta 

kokelaan koulumenestykseen. Lisätietoja vieraskielisyyslausunnosta sekä lausuntolomake ovat 

Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. 
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Jokinen, Päivi – Nissilä, Leena – Immonen-Oikkonen, Pirjo. Kommentoitu 

luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista. 

Opetushallitus 2011.

Kommentoitu luettelo on katsaus oppi- ja tukimateriaaleihin, jotka on 

tarkoitettu maahanmuuttajataustaisten opetukseen esiopetuksesta toisen 

asteen kautta aikuiskoulutukseen. Lukiokoulutukseen soveltuvien oppi- 

ja harjoituskirjojen lisäksi luettelossa esitellään mm. monikulttuuriseen 

ohjaukseen sekä kielitaidon arviointiin liittyviä materiaaleja. Eri oppiai-

neiden sanastoihin luettelossa luodaan myös katsaus.

Nissilä, Leena – Martin, Maisa – Vaarala, Heidi – Kuukka, Ilona. Saako olla suomea? Opas suomi 

toisena kielenä -opetukseen. Opetushallitus 2006.

Saako olla suomea? – Opas suomi toisena kielenä -opetukseen (Ope-

tushallitus 2006) on monipuolinen teos kaikille maahanmuuttajataustais-

ten kanssa tekemisissä oleville opettajille. Siinä käsitellään toisen kielen 

oppimista ja opettamista sekä tutkimustiedon soveltamismahdolli-

suuksia suomi toisena kielenä -opetukseen. Kirjassa esitellään muun 

muassa suomi toisena kielenä -opetusta lukiossa sekä maahanmuut-

tajataustaisen opiskelijan ylioppilastutkintoa.

TUKIMATERIAALEJA OPETTAJILLE
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Kasurinen, Helena – Launikari, Mika (toim.) CHANCES – Opinto-ohjauksen 

kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opetushallitus 2007. 

Ohjaus on tärkeä osa maahanmuuttajataustaisen nuoren kotoutumista, 

työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisyä. Kirjassa monikulttuurista ohjausta 

tarkastellaan mm. case-tapausten, opettajien arjen sekä ohjausosaamisen 

näkökulmasta. 

Taajamo, Matti – Puukari, Sauli (toim.). Monikulttuurisuus ja moniamma-

tillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Koulutuksen tutkimuslaitos 2007. 

Monipuolisesti maahanmuuttajataustaisten ohjausta käsittelevässä 

teoksessa tarkastellaan niitä erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia, joi-

ta monikulttuuriseen ohjaukseen liittyy. Ohjauksen hyviä käytäntöjä, 

kehittämistarpeita sekä esimerkkitapauksia esitellään kirjassa. 

Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetuk-

seen. Opetushallitus 2007. 

Kokeneet maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajat kertovat opetuksen 

suunnittelusta, osaamisen arvioinnista, opetusmenetelmistä ja oppimateriaa-

leista. Kaksikielisyyttä ja oman äidinkielen opetuksen merkitystä tarkastellaan 

monista näkökulmista, ja äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen eheyttämistä yhte-

näiseksi kokonaisuudeksi esitellään opetuskokemusten kautta. 
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Lukion opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2003. 

Erityisesti maahanmuuttajataustaisten opetusta koskevia osia ovat 

suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja arviointiperusteet, 

opetussuunnitelman liitteenä oleva suositus maahanmuuttajien äi-

dinkielen opetuksesta, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, kulttuuri-

identiteetti ja kulttuurien tuntemus -aihekokonaisuus, koejärjestelyt 

ja arviointi, ohjauksen järjestäminen, kodin ja oppilaitoksen yhteis-

työ, opiskelijahuolto, opiskelun erityinen tuki sekä lukion oppimää-

rän suorittaminen ja ylioppilastutkinto. 

Ikonen, Kristiina – Jääskeläinen, Liisa. Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa. 

Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa 

vuonna 2006. Moniste 19/2007. Opetushallitus 2007. 

Selvitykseen on koottu maahanmuuttajien lukiokoulutukseen liittyviä 

perustietoja ja -tilastoja. Sen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin 

lukiot tukevat maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoja ja 

millaisia kehittämistarpeita opintojen tukemisessa on. 

Ylioppilastutkintolautakunta. www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuille on koottu tietoa mm. suomi/ruotsi toisena kie-

lenä -kokeesta sekä vieraskielisyysselvityksen tekemisestä. 
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Heli Lumme, Marjo Mela, Heikki Mieskolainen, Mila Tolvanen ja Sanna-

Marja Tuomi: Sanatarkka. Opetushallitus 2008. 
Sanatarkka on suomi toisena kielenä -opetukseen suunnattu oppima-

teriaalipaketti. Se noudattaa lukion suomi toisena kielenä -kurssijakoa. 

Materiaali etenee lukion opetussuunnitelman mukaisesti perustaidoista 

vaativampaan kielenkäyttöön. 

Elg, Aija. Suomen kielen ja kulttuurin lähde. Edita 2006

Suomen kielen ja kulttuurin lähde keskittyy erilaisiin kirjoitus-, keskustelu- ja luetunymmär-

tämistehtäviin. Kirja on tarkoitettu suomen kielen perusteet hyvin osaaville, ja se soveltuu 

hyvin käytettäväksi lukion suomi toisena kielenä -oppikirjana. Kirjassa käytetään monenlaisia 

tekstilajeja ja autenttista materiaalia. Opiskelijan lähtökulttuuri ja oma äidinkieli otetaan 

harjoituksissa huomioon.   

OPPIMATERIAALEJA
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Lehtonen, Ulla – Ruohonen, Tarja. Suomen kieli kuntoon 1 ja 2. WSOY 2005

Suomen kieli kuntoon on lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville maahanmuut-

tajille tarkoitettu kaksiosainen harjoituskirjasarja. Kirjat edellyttävät melko hyvää suomen kie-

len perusteiden hallintaa. Kirjoissa on monipuolisia ja vaikeustasoltaan erilaisia harjoituksia. 

Lumme, Heli – Järvinen, Sari. Lue ja opi suomeksi 1 ja 2. Asiatekstejä ja tehtäviä edistyneelle

suomenoppijalle. Tietosanoma Oy 2005 (osa 1) ja 2002 (osa 2)

Lue ja opi suomeksi on kaksiosainen lukemisto, joka on tarkoitettu edistyneille suomenoppijoil-

le. Kirjat koostuvat asiateksteistä, joissa on monipuolinen ja vaativa sanasto. Kirjojen lopussa 

on kielioppiosuus sekä yksikielinen kuvaileva sanasto. Lue ja opi suomeksi 1 ja 2 soveltuvat 

käytettäväksi lukion suomi toisena kielenä -oppimateriaalina.
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