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Suomi/ruotsi toisena kielenä

Tervetuloa lukemaan syksyn 2016 uutiskirjettä. Tällä kertaa
aiheena on suomi/ruotsi toisena kielenä opetustarjonnassa eri
koulutusasteilla.

opetustarjonnassa eri
koulutusasteilla

5

Raportit

7

Katsaus tulevaan

7

Tärkeitä päivämääriä


Huoltokatkot



Tapahtumat

Käymme lävitse myös palveluun tulleet uudet, muuttuneet ja
päivitetyt raportit, sekä uutiskirjeen lopussa katsomme tärkeitä
päivämääriä kuten huoltokatkoja ja tulevia tapahtumia.
Vipuseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja uusia tilastotietoja ja
raportteja voit seurata myös Twitterissä liittymällä Vipusen
(@vipunenfi) seuraajaksi.
Olethan huomannut, että Vipusen tilastoja on myös saatavilla
ruotsiksi ja englanniksi eli jos tarvitset esim. kansainväliseen
käyttöön tilastotietoja, muista katsoa Vipusen tarjonta myös
muilla kielillä!
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Suomi/ruotsi toisena kielenä opetustarjonnasta eri koulutusasteilla
Vieraskielisten
oppilaiden määrä
perusopetuksessa
kasvoi 42 %
vuodesta 2011
vuoteen 2015 ja
perusopetuksessa
erillisen
valtionavustuksen
turvin annettujen
suomi/ruotsi toisena
kielenä -oppituntien
määrä kasvoi
vuodesta 2013
vuoteen 2015 noin
22 %.
Vieraskielisten
opiskelijoiden
määrä on kasvanut
lukiokoulutuksessa
hitaammin kuin
ammatillisessa
koulutuksessa.
Erillisen
valtionavustuksen
turvin annettujen
suomi/ruotsi toisena
kielenä tuntien
määrä on kuitenkin
kasvanut
huomattavasti, noin
252 % vuodesta
2008 vuoteen 2015.

Varhaiskasvatuksessa kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää
suomen/ruotsin
kielen
opetusta
ja
opetus
toteutuu
varhaiskasvatuksessa hyvin vaihtelevasti. Kansallisen koulutuksen
arviointikeskuksen teettämän kyselyn mukaan vuonna 2013
lähes puolilla kyselyyn vastanneista opetuksen järjestäjistä ei
tarjottu suomen/ruotsin kielen opetusta, kun taas kolmasosa
järjesti sitä kaikille maahanmuuttajalapsille. Arviointikeskuksen
mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstö näkee lisäpanostukset
sekä
kielenopetukseen
että
henkilöstön
koulutukseen
tarpeellisina.
Vieraskielisten oppilaiden määrä (Vipunen) perusopetuksessa
kasvoi 42 % vuodesta 2011 vuoteen 2015 ja perusopetuksessa
erillisen valtionavustuksen turvin annettujen suomi/ruotsi toisena
kielenä -oppituntien määrä kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2015
noin 22 %. Tavallisinta on tilanne, jossa maahanmuuttajaoppilas
käy samanaikaisesti suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa
sekä suomi/ruotsi äidinkielenä opetuksessa. Haasteena on
vähäinen suomi/ruotsi toisena kielenä -opettajien määrä sekä
muita opettajaryhmiä heikompi kelpoisuustilanne.
Vieraskielisten
opiskelijoiden
määrä
on
kasvanut
lukiokoulutuksessa hitaammin kuin ammatillisessa koulutuksessa
(Vipunen: Taulukko 1 ja Taulukko 2). Erillisen valtionavustuksen
turvin annettujen suomi/ruotsi toisena kielenä tuntien määrä on
kuitenkin kasvanut huomattavasti, noin 252 % vuodesta 2008
vuoteen 2015. Lisäpanostukset suomi/ruotsi toisena kielenä opetukseen peruskoulussa sekä lukiokoulutukseen valmistavassa
koulutuksessa voisivat parantaa vieraskielisten oppilaiden
valmiuksia suorittaa lukiokoulutus.
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Kuvio 1. Esi-, perus-, ja lukiokoulutuksessa annetut suomi/ruotsi toisena kielenä opetustunnit
vuosina 2010–2015. Lähde: Laskettu opetushallituksen myöntämistä valtionavustuksista.
Oppituntien määrä perustuu erillisen valtionavustuksen turvin annettuun opetukseen.
Ammatillisessa koulutuksessa vieraskielisten oppilaiden määrä on kasvanut nopeasti, noin 53 %
vuodesta 2010 vuoteen 2014. Lisäksi vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijanuorten on
arvioitu sijoittuvan pääasiassa ammatilliseen koulutukseen. Suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen tärkeys korostuu ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa, jossa
oppilaille pyritään tarjoamaan koulutuksen edellyttämä kielitaito.

Kuvio 2. Vieraskieliset opiskelijat ammatillisessa ja lukiokoulutuksessa vuosina 2010–2014. Lähde:
Vipunen – Opetushallinnon tilastopalvelu.
Vuonna 2015 kansainvälisiä opiskelijoita Suomen korkeakouluissa oli noin 20 628. Opiskelijoiden
määrä kasvanut tasaisesti, mutta lukuvuosimaksukäytännön voidaan olettaa laskevan
opiskelijamäärää muutamana seuraavana vuonna. Vuonna 2015 opiskelijoista noin puolet
osallistui suomi/ruotsi toisena kielenä -kursseille. Haasteena on vähäinen korkeamman
taitotason kurssien tarjonta.
(Kotimaisten kielten koulutustarjonta kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille)
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Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa annetut suomen kielen opetustunnit kasvoivat
vuodesta 2010 vuoteen 2014 noin 34 %. Erityisesti vapaan sivistystyön rooli maahanmuuttajien
kielikoulutuksessa on merkittävä. Haasteena ovat opetuksen keskittyminen isoihin
kaupunkeihin ja korkeamman taitotason kurssien puute.
(http://www.finnishcourses.fi)

Kuvio 3. Tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa vuosina 2010–2014 annetut suomen kielen
opetustunnit. Lähde: Vipunen – Opetushallinnon tilastopalvelu.
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Uudet raportit
Julkaisu
pvm
28.10.2016
14.10.2016
7.10.2016
29.9.2016
29.9.2016
27.9.2016
27.9.2016
27.9.2016

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

julkaistu valtionosuusrahoitteisen koulutuksen
kustannustiedot tilastovuodelta 2014
julkaistu raportteja perusopetuksessa luokalle
jääneistä
julkaistu indikaattoreita kaikilta koulutusasteilta

Koulutuksen yhteiset - Talous

julkaistu korkeakoulujen syksyn yhteishaun
aloituspaikkojen ja hakijoiden määrät
julkaistu korkeakoulujen erillishakujen ja kevään
yhteishaun lisähaun tiedot
julkaistu raportteja lukuvuoden aikaisesta opintojen
kulusta
julkaistu raportteja lukuvuoden aikaisesta opintojen
kulusta
julkaistu raportteja väestöstä äidinkielen ja
kansalaisuuden mukaan

27.9.2016

julkaistu raportteja väestön maassamuutosta

27.9.2016

julkaistu tilastoja perusopetuksen lisäopetuksen
päättäneiden sijoittumisesta

15.9.2016

julkaistu analyysiraportti koulutukseen sijoittuneista

9.9.2016

julkaistu tilastoja lukiokoulutuksen lukuvuoden
opintojen kulusta
julkaistu ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaussa paikan
vastaanottaneet
julkaistu perusopetuksen jälkeisen valmistavan
koulutuksen hakeneet, valitut ja paikan
vastaanottaneet
julkaistu erityisopetuksena järjestettävän
ammatillisen koulutuksen paikan vastaanottaneet
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaussa
paikan vastaanottaneet
julkaistu indikaattori maakunnan ulkopuolelta
tulleiden uusien opiskelijoiden osuudesta
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaussa
paikan vastaanottaneiden ennakkotiedot
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaussa
paikan vastaanottaneiden ennakkotiedot
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
valittujen ennakkotiedot
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
valittujen ennakkotiedot

1.9.2016

1.9.2016

1.9.2016
1.9.2016
11.8.2016
19.7.2016
19.7.2016
5.7.2016
5.7.2016

Esi- ja perusopetus - Oppilaat ja
perusopetuksen päättänee
Koulutuksen yhteiset Indikaattorit
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Yliopistokoulutus - Aloittaneiden
läpäisy
Ammattikorkeakoulutus Aloittaneiden läpäisy
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestö ja
väestöennuste
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestö ja
väestöennuste
Esi- ja perusopetus Perusopetuksen päättäneiden
sijoittuminen
Koulutuksen yhteiset Koulutukseen sijoittuneet
Lukiokoulutus - Opintojen kulku
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Ammatillinen koulutus - Haku ja
valinta
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Indikaattorit
Yliopistokoulutus - Hakeneet ja
hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus - Haku
ja valinta
Yliopistokoulutus - Hakeneet ja
hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus - Haku
ja valinta

Päivitetyt raportit
Julkaisu

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa
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pvm
21.10.2016

14.10.2016

päivitetty korkeakoulujen syksyn yhteishaun
hakijamäärät
päivitetty korkeakoulujen syksyn yhteishaun
hakijamäärät
päivitetty korkeakoulujen syksyn yhteishaun
hakijamäärät
korjattu koulutukseen sijoittuneiden tietoja

14.10.2016

korjattu koulutukseen sijoittuneiden tietoja

10.10.2016

päivitetty erityisopetuksena järjestettävän
ammatillisen koulutuksen haun tiedot
päivitetty ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen kevään yhteishaun sekä
perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen
haun tiedot
korjattu Oulun yliopiston 2014 ja 2015 vuosien
opetus- ja tutkimushenkilöstön koulutusalatietoja
korjattu indikaattorin "Tutkinnon suorittaneiden
osuus 25-64 -vuotiaista ja 30-vuotiaista" 25-64vuotiaita koskevat virheelliset tiedot
julkaistu yliopistokoulutuksen FTE-opiskelijoiden ja
ulkomaalaisten uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden
ja suoritettujen tutkintojen tilastovuoden 2015 tiedot
julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot
tilastovuodelta 2015
julkaistu lukiokoulutuksen oppilaitos- ja koulutuksen
järjestäjätiedot tilastovuodelta 2015
julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja
perusopetuksen päättäneiden tiedot tilastovuodelta
2015
julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilaitos- ja
opetuksen järjestäjätiedot tilastovuodelta 2015
julkaistu erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden
tiedot tilastovuodelta 2015
julkaistu perusopetuksen kielivalintojen tiedot
tilastovuodelta 2015

21.10.2016
21.10.2016

10.10.2016

7.10.2016
6.10.2016

19.8.2016

30.6.2016
30.6.2016
29.6.2016

29.6.2016
29.6.2016
29.6.2016

Yliopistokoulutus - Hakeneet ja
hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus - Haku
ja valinta
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Lukiokoulutus - Koulutukseen
sijoittuneet
Koulutuksen yhteiset Koulutukseen sijoittuneet
Ammatillinen koulutus - Haku ja
valinta
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt

Yliopistokoulutus - Henkilöstö
Koulutuksen yhteiset Indikaattorit
Yliopistokoulutus - Opiskelijat ja
tutkinnot
Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon suorittaneet
Lukiokoulutus - Koulutuksen
järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Esi- ja perusopetus - Oppilaat ja
perusopetuksen päättäneet
Esi- ja perusopetus - Opetuksen
järjestäjä- ja oppilaitosverkko
Esi- ja perusopetus - Erityinen
ja tehostettu tuki
Esi- ja perusopetus - Kieli- ja
muut ainevalinnat
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Katsaus tulevaan
Seuraava uutiskirje julkaistaan joulukuussa 2016.

Tärkeitä päivämääriä
Päivitys- ja huoltokatkot
Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa
häiriöitä käytössä.
Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat:
 16.11.2016
 21.12.2016

