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1. Taustaa 

 
Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen 
valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ja/tai muut valmiudet 

eivät riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. 

 

Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 

tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen edellä todettujen 

tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta. Opetusta varten ei ole 

määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä oppimäärää. Perusopetuslain mukaan oppilailla on 

oikeus työpäivinä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen 

järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät 

muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja 

oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. 

 

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa 

vastaaviin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa 

määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään kotoutumista, suomen kielen kehittymistä ja 

oppiaineiden sisältöjen omaksumista. 

 

Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, opetetaan suomea toisena kielenä (S2) joko kokonaan tai 

osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. 

 

 

2. Opetusjärjestelyt 

 
Laihialla perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään niille esi- ja perusopetusikäisille 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla suomenkielen taito ja/tai opiskeluvalmiudet eivät vielä 

riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. Opetukseen voivat osallistua joko Suomeen muuttaneet 

tai Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Osallistuminen opetukseen ei 

edellytä oleskelulupaa. 

 

Valmistavaa opetusta annetaan ryhmämuotoisena. Valmistavan luokan ryhmäkoko on yleensä 

enintään kymmenen oppilasta. Ryhmän muodostamiseen vaikuttaa oppilaiden ikäjakauma sekä 

oppilaiden koulu- ja kielitausta. 

 

Opetuskielenä on suomi. Valmistavaa opetusta annetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ajan.  

Oppilas voi aloittaa valmistavan opetuksen milloin tahansa kouluvuoden aikana. Tarvittaessa 

valmistavan opetuksen kestoa voidaan pidentää. Toisaalta oppilas voi siirtyä jo aiemmin 

perusopetukseen, jos hänen taitonsa katsotaan siihen riittävän. 
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Jo valmistavan opetuksen aikana oppilas osallistuu ikätasoaan tai valmiuksiaan vastaaviin 

suomenkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Valmistavan opetuksen alusta 

lähtien oppilas voi osallistua perusopetukseen taito- ja taideaineissa ja oppilaan 

koulunkäyntihistorian mukaisesti esimerkiksi matematiikassa ja vieraissa kielissä.  

 

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi ikätasoaan vastaavaan 

ryhmään. Lähikoulu määritellään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siirtyminen 

perusopetukseen suunnitellaan yhteistyössä huoltajien, rehtoreiden ja opettajien kesken. 

Valmistavan opetuksen aikana tehty ja päivitetty opinto-ohjelma ja mahdollinen 

oppimissuunnitelma siirtyvät oppilaan mukana lähikouluun. 

 

Laihialla sivistys- ja vapaa-ajanjohtaja päättää perusopetukseen valmistavan ryhmän 

perustamisesta. Apulaisrehtori (003) on mukana maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

koulupolun järjestelyissä yhdessä muun opetushenkilöstön kanssa. 

 

 

 
 

 

 

 

3. Keskeiset tavoitteet ja sisällöt 

 
Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. 

Valmistavan opetuksen pääpaino on kaikilla oppilailla suomi toisena kielenä -opiskelussa. Yhdessä 

suomi toisena kielenä -opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen opetus vahvistaa oppilaan 
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monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. Opetuksessa 

on otettava huomioon, että oppijat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja oppimistaustaltaan 

erilaisia. 

 

Opettajan on eriytettävä opetustaan oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Vähän tai ei 

lainkaan koulua käyneiden maahanmuuttajalasten ja -nuorten opinto-ohjelmassa tavoitteet 

asetetaan siten, että oppilas saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta. Opetuksen pääpaino on 

suomi toisena kielenä -oppimisen ohella luku- ja kirjoitustaidon oppimisessa sekä niissä 

perusasioissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä, kotoutumista ja oppijan identiteetin 

kehitystä. 

 

Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen on varattava riittävän pitkä aika. Luku- 

ja kirjoitustaidottoman tuesta on huolehdittava myös valmistavan opetuksen loputtua. Tukitoimia 

voivat olla esim. perusopetuksen jatkaminen valmistavassa opetuksessa, siirtyminen opiskelemaan 

vuosiluokkiin sitomattomasti oman opinto-ohjelman mukaisesti. 

 

 

4. Suomi toisena kielenä 

 

4.1. Suomi toisena kielenä 4.1. Suomi toisena kielenä 4.1. Suomi toisena kielenä 4.1. Suomi toisena kielenä ----opinnot valmistavassa opetuksessaopinnot valmistavassa opetuksessaopinnot valmistavassa opetuksessaopinnot valmistavassa opetuksessa    

 

Valmistavassa opetuksessa maahanmuuttajalapsen kielen kehittymiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota. Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet 

perusopetukseen siirtymistä varten. 

 

Taito- ja ikätason mukaiset yksilölliset tavoitteet ja sisällöt määritellään oppilaalle laaditussa 

omassa opinto-ohjelmassa. Useimmissa tapauksissa tavoite oppilaan keskimääräisestä 

osaamisesta valmistavan luokan päätteeksi on kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 1) taso 

A1.3–A2.1. 

 

Valmistavassa opetuksessa oppilaalla tulee olla mahdollisuus opiskella suomen kieltä sekä 

ohjatuissa ryhmätilanteissa että luonnollisissa viestintätilanteissa suomenkielisten lasten ja 

aikuisten kanssa. Vaihtelevat työtavat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia lapsia 

käyttämään kielen eri osa-alueita monipuolisesti. Erilaiset työmenetelmät kotouttavat lapsia 

suomalaiseen kulttuuriin ja totuttavat vertailemaan suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin. 

 

Opetus perustuu jatkuvaan oppilaan kielen kehityksen seurantaan ja arviointiin. Kielen opetus ei 

rajoitu vain tähän erilliseen oppiaineeseen, vaan suomen kieltä ja sanastoa opetetaan ja opitaan 

myös muissa oppiaineissa. Sisältöjen valintaa ohjaavat oppilaan oletettu vuosiluokka 

perusopetuksessa sekä ko. vuosiluokan keskeiset käsitteet eri oppiaineissa. Apuna sisältöjen 

valinnassa käytetään tämän opetussuunnitelman liitettä 2. 

 

Aivan suomen opetuksen alussa tarvitaan aakkosia ja lukusanoja. Opetuksessa käsiteltävät teemat 

liittyvät ihmiseen ja hänen lähipiiriinsä (henkilötiedot, perhe, asuminen, ruoka ja vaatteet). 

Kanssakäymiseen liittyvät fraasit ovat tärkeitä (tervehtiminen, kiittäminen ja pyytäminen). 

Liikkuminen ja asiointi ovat tärkeitä suomalaisessa yhteiskunnassa eläessä (kulkuvälineet, kauppa 
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ja puhelin). Määrään, hintaan ja aikaan liittyvät sisällöt tukevat monia arkipäivän toimintoja 

(viikonpäivät, kuukaudet sekä kello). Lisäksi hyödyllisiä teemoja alussa ovat värit ja perusadjektiivit 

sekä kehon osat ja sairaudet. 

 

Erityisen tärkeitä ovat kouluun ja eri oppiaineisiin liittyvät käsitteet ja fraasit. Lisäksi  

on hyvä käsitellä suomalaista kulttuuria, esimerkiksi juhlapyhiä ja tapoja sekä luontoa ja 

ympäristöä. 

 

Kuullun ymmärtämisessä ja puhumisessa on keskeistä suomen kielen ääntämisen harjoittelu,  

kysymysten ja vastausten harjoittelu, perussanaston kartuttaminen sekä erityisesti suullisen  

ilmaisun harjoittaminen. 

 

Lukemisessa ja luetun ymmärtämisessä keskitytään lukemaan arkielämän ja koulun kannalta 

keskeisiä sanoja, lauseita ja lyhyitä tekstejä. Opiskellaan suomen kielen isot ja pienet kirjaimet, 

kirjain-äännevastaavuuden periaate, äänteiden yhdistäminen toisiinsa ja tavujen rakentuminen.  

 

Ääntämiseen ja erityisesti oppilaan äidinkielestä puuttuvien äänteiden harjoitteluun ja oppimiseen 

kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Opiskellaan myös oikea lukusuunta sekä harjoitellaan 

suomen kielen sanojen ja lauseiden lukemista äänne- ja tavutasolta edeten kohti sana-, lause- ja 

tekstitasoa. 

 

Kirjoittamisessa keskeisiä sisältöjä ovat isojen ja pienten kirjainten kirjoittamisen opettelu sekä 

suomen kielen keskeisten äännepiirteiden kirjoittamisen harjoittelu (pitkät ja  lyhyet vokaalit, 

yksinäis- ja kaksoiskonsonantit, diftongit). 

 

Motoristen taitojen harjoittelu on myös tarpeen, jos hienomotoriset taidot ovat kehittymättömiä. 

 

 

4.2 Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteet laajemmin4.2 Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteet laajemmin4.2 Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteet laajemmin4.2 Suomi toisena kielenä opetuksen tavoitteet laajemmin    ja erityisesti valmistavan ja erityisesti valmistavan ja erityisesti valmistavan ja erityisesti valmistavan 

opetuksen jälkeenopetuksen jälkeenopetuksen jälkeenopetuksen jälkeen    

 

Oppilaan kielitaidon taso arvioidaan valmistavan opetuksen päättymisvaiheessa (vrt. liite 1). 

Oppilaat jatkavat pääsääntöisesti S2-opiskeluaan myös valmistavan luokan jälkeen. Opetus 

toteutetaan joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän 

sijaan. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään suomi äidinkielenä 

-oppimäärästä. 

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen 

loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla, 

pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on 

mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta 

elinikäiseen oppimiseen niin, että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen 

kielen taidon ja saa siten tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus 

vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle 

kaksikielisyydelle. 



7 

 

 

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko 

kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää 

yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä 

on kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon 

myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa. 

 

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On 

kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa 

oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja 

kulttuurinen etäisyys. 

 

Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten 

ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen 

taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston 

kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden 

kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen.  

 

Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua 

oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun 

ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Opetuksessa käytetään hyväksi 

kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden 

kokemuksia ja havaintoja niistä. 

 

TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa 

 

• ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä 

aihepiireistä ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä radio ja 

televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu 

• selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään 

puheessaan eron keskeisten puheen rekisterien välillä 

• ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan 

itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen 

avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä 

• kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti 

yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä 

• kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan 

• käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan omia 

oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi 

• arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä 

• kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen 

ulkopuolella 

• vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa 

kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvostamaan 

molempia kulttuureita. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

 

• henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja 

asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja muu henkilökunta; 

ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, 

liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, 

matkailu; tiedotusvälineet 

• eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet 

• juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja - 

tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto 

 
Rakenteet ja kielitieto 

 

• äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja 

äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet 

• kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja tärkeimmät 

nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset pääpiirteissään; lauseenjäsenten 

tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen; 

lausetyypit; sanojen johtamisen pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus 

• sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit 

• puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu 

• suomi maailman kielten joukossa 

 
Lukeminen ja kirjoittaminen 

 

• suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja suuraakkoset, 

tyyppikirjaimet 

• mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, 

päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä 

• tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin 

 

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 
 

• ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sanalaskut 

kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset 

• keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet 

• mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 

• kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

• tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 

 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 

• puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, 

mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palautekäyttäytyminen 
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• kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, 

esittäytyminen, 

kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen 

• omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

• puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä 

• neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen 

 
Kielenopiskelutaidot 

 

• oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, 

pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, merkityksen 

päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen 

tarkkaileminen ja korjaaminen, oman kielitaidon arviointi 

 

 

 

4.3 Opintojen sisältöjen rytmitys4.3 Opintojen sisältöjen rytmitys4.3 Opintojen sisältöjen rytmitys4.3 Opintojen sisältöjen rytmitys    

 

Suomi toisena kielenä -opintojen sisältöjen valinnassa ja rytmityksessä eri luokille käytetään 

ohjeena S2-opetuksen opetussuunnitelmasta poimittua taulukkoa, joka on liitteenä 3. 

 

4.4 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 84.4 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 84.4 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 84.4 Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8    

 

Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava 

huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen. 

 
Kielitaito 
Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 1) mukaan: B1.1–B1.2 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas 

• tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja 

• ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä 

• ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa. 

 
Kielenopiskelutaidot 
Oppilas 

• on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja. 
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5. Muita oppiaineita 

5.1 Oman äidinkielen opetus 

 

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, järjestetään oman 

äidinkielen opetusta, mikäli opetusryhmään saadaan lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta 

ja kieleen löytyy opettaja. 

 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, 

kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen opetus voi 

tukea myös muiden oppiaineiden opiskelua. Opetus noudattaa soveltuvin osin Opetushallituksen 

suositusta maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi. 

 

Jos valmistavassa opetuksessa ei ole mahdollista järjestää oman äidinkielen opetusta, pyritään 

muilla tavoilla tukemaan oman äidinkielen kehittymistä ja säilymistä. Yhteistyö kodin kanssa on 

olennaista tässä kohden. 

 

5.2 Vieraat kielet5.2 Vieraat kielet5.2 Vieraat kielet5.2 Vieraat kielet    

 

Valmistavan opetuksen aikana vieraan kielen opiskelu aloitetaan oppilaan ikä ja kielelliset 

valmiudet huomioon ottaen. Vieraan kielen opetus järjestetään yhteistyössä kieltenopettajien 

kanssa.  

 

Vieraan kielen opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita. Oppilas sijoitetaan kielten opetusryhmiin sekä valmistavan opetuksen aikana että sen 

jälkeen aikaisempien opintojen ja kielitaidon perusteella. Pääsääntöisesti noudatetaan kunnan 

kieliohjelmaa. 

 

5.3 Uskonto5.3 Uskonto5.3 Uskonto5.3 Uskonto    

 

Oman uskonnon opetusta järjestetään huoltajien niin halutessa, jos oppilaita on vähintään kolme. 

 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomalle oppilaalle opetetaan elämänkatsomustietoa, jos 

opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton 

oppilas voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös perusopetuksen järjestäjän järjestämään 

uskonnon opetukseen, mikäli se kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa 

hänen uskonnollista katsomustaan. Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan kaikille 

uskontosidonnaisille ryhmille tarkoitettuja opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita. 

 

5.4 Muut oppiaineet5.4 Muut oppiaineet5.4 Muut oppiaineet5.4 Muut oppiaineet    

 

Muiden oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin esi- tai perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita. Opiskelun lähtökohtana pidetään oppilaan ikää sekä hänen 

hallitsemiaan tietoja ja taitoja, joiden pohjalta hänelle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma. 
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Opetuksessa hyödynnetään kunkin oppilaan tiedot omasta kieli- ja kulttuuritaustasta, historiasta, 

yhteiskunnasta ja luonnosta. Sisältöjä suunniteltaessa on otettava huomioon kunkin oppiaineen 

keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. Opetuksessa tulisi ottaa huomioon, että opetellaan 

työskentelytapoja ja -menetelmiä erilaiset uskonnolliset ja eettiset näkemykset huomioon ottaen 

ja niitä kunnioittaen. Opetuksessa on tarkoituksenmukaista käyttää joustavasti erilaisia 

opetusmateriaaleja ja –menetelmiä. Oppilas integroidaan yleisopetuksen ryhmiin valmiuksiensa 

mukaan. 

 

 

6. Opinto-ohjelma 

 
Valmistavassa opetuksessa oppilaalle tehdään henkilökohtainen opinto-ohjelma (liite 3). Sen 

tekoon osallistuvat oppilas, huoltajat, opettajat ja muu oppilashuoltohenkilöstö tarpeen mukaan. 

Suunnitelman laadinta edellyttää jatkuvaa seurantaa ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa. 

 

Opinto-ohjelma sisältää taustatietojen, lähtötason ja oppimistavoitteiden lisäksi opiskeltavat 

aineet, tuntimäärät, opetuksen sisällöt ja tarvittavat tukitoimet. Siinä kerrotaan, opiskellaanko 

opinnot omassa ryhmässä vai integroituna perusopetuksen ryhmiin. Opinto-ohjelma voi olla myös 

osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. Palaverissa perusopetukseen siirtymisen yhteydessä 

käydään läpi saavutetut tavoitteet ja todetaan tuen tarve yhdessä vastaanottavan opettajan ja 

mahdollisen muun opetushenkilöstön kanssa. 

 

Valmistavan luokan oppilaalle voidaan laatia myös oppimissuunnitelma, joka siirtyy 

perusopetukseen. 

 

 

 

7. Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki 

 
 

Valmistavassa opetuksessa on tärkeää mahdollisen tehostetun tai erityisen tuen tarpeen 

varhainen tunnistaminen ja tukitoimien käynnistäminen. Moniammatillinen yhteistyö myös 

huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, sillä heillä on tietoa oppilaan kasvusta ja kehityksestä 

sekä mahdollisista aikaisemmista oppimiseen liittyneistä haasteista. 

 

Kun valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarvitsema tuen tarve, annetaan sitä hänelle 

parhaiten soveltuvalla tavalla. Valmistavan ryhmän oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, 

osa-aikaista erityisopetusta ja oppilashuollollisia tukitoimenpiteitä. Mahdollisuuksien mukaan 

myös koulunkäynninohjaajan tukea ohjataan valmistavan opetuksen ryhmään.  

 

Jos annettu tuki ei riitä, on selvitettävä erityisen tuen tarve. Erityisopettajan tuki ja yhteistyö 

valmistavan opettajan kanssa on hyvä olla alusta asti saatavilla. 
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7.1 Yhteistyö huoltaj7.1 Yhteistyö huoltaj7.1 Yhteistyö huoltaj7.1 Yhteistyö huoltajien kanssaien kanssaien kanssaien kanssa    

 

Kodin ja koulun yhteistyön perusteet löytyvät Laihian yhtenäiskoulun opetussuunnitelmasta. Kodin 

ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheen kulttuuritausta ja kokemukset 

lähtömaan koulujärjestelmästä. Tavoitteena on vuorovaikutus, joka perustuu molempien 

osapuolten yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kunnioitukseen ja kohteluun. 

 

Oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa on hyvä keskustella oppilaiden ja opettajan välisistä 

rooleista sekä oppimis- ja kasvatusnäkemyksistä. Perheille annetaan myös tietoa perusopetukseen 

siirtymisestä ja jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. 

 

Huoltajia kannustetaan osallistumaan koulun erilaisiin vanhempaintapahtumiin. Huoltajat 

osallistuvat opinto-ohjelman laatimiseen ja arviointiin. Vanhempien äidinkieltä puhuvan avustajan 

käyttö keskusteluissa lisää yhteisymmärrystä ja kielellistä tasa-arvoa. Tulkkausvastuuta aikuisten 

välisissä keskusteluissa ei ole hyvä antaa oppilaalle, vaikka hän usein omaksuukin uuden maan 

kielen pintasujuvuuden nopeammin kuin huoltajansa. Ainakin aluksi on hyvä huolehtia 

tiedotteiden kääntämisestä. 

 

7.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa7.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa7.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa7.2 Yhteistyö muiden tahojen kanssa    

 

Perusopetuksen valmistavan opetuksen opettaja tekee yhteistyötä alueen eri asiantuntija- ja 

toimijatahojen kanssa. 

 

7.3 Oppilashuolto7.3 Oppilashuolto7.3 Oppilashuolto7.3 Oppilashuolto    

 

Oppilaat kuuluvat koulun oppilashuoltopalvelujen piiriin. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan 

hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 

edistämistä ja ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä ylläpitävää toimintaa. 

 

Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tuen tarpeiden varhaiseen 

tunnistamiseen ja tukitoimien aloittamiseen heti tarpeen ilmetessä. Tukea suunniteltaessa 

tehdään yhteistyötä perheen ja mahdollisen kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa. 

    

7.4 Oppilaanohjaus 

 

Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirryttäessä huolehditaan siitä, että tieto oppilaan 

edistymisestä ja valmiuksista siirtyy tulevalle opettajalle. Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään 

erityistä huomiota siihen, että oppilaalla on realistinen käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-

opintojen suhteen ja työelämän vaatimuksista.  

 

Huoltajille selvitetään mahdollisten valintojen vaikutus tulevaisuuteen. Oppilaanohjaus 

toteutetaan yhteistyössä koulun oppilaanohjaajan sekä muiden oppilaan kanssa työskentelevien 

opettajien ja työntekijöiden kanssa. 
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7.5 Erityistä tukea tarvitsevien opetus7.5 Erityistä tukea tarvitsevien opetus7.5 Erityistä tukea tarvitsevien opetus7.5 Erityistä tukea tarvitsevien opetus    

 

Erityinen tuki järjestetään mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajalle perusopetuksen tuen 

suunnitelman mukaisesti. 

 

Oppilaan tukitarpeet huomioidaan kolmella tasolla, yleisellä, tehostetulla ja erityisellä. Lapsen tai 

nuoren tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti. Opettajan, 

erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan rinnalla toimijoina voivat olla mm. koulukuraattori tai 

terveydenhoidon ammattilaiset. 

 

Päätös eri tukimuotojen käytöstä perustuu ensisijaisesti opettajan arvioon oppilaan tilanteesta, 

mutta koulu on aina yhteydessä huoltajiin tukitoimia suunniteltaessa. 

 

Yleinen tuki on tuen taso, jolla pystytään auttamaan oppilaita, joilla on tarvetta lievään ja/tai 

tilapäiseen tukeen. Tukitoimina käytetään eriyttämistä, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, 

ohjausta ja oppilashuollollista tukea. 

 

Mikäli oppilas ei hyödy riittävästi yleisestä tuesta, tehostetaan yleisiä tukitoimenpiteitä 

määrällisesti ja laadullisesti. Kysymyksessä on tehostetun tuen taso, jolloin oppilaalle tarjotaan 

edellä mainittuja tuen muotoja säännöllisesti ja jatkuvaluontoisesti. Tuki tarjotaan myös 

vahvempana kuin yleisellä tasolla. Tehostetun tuen tarve todetaan tekemällä pedagoginen arvio 

oppilaan kokonaistilanteesta. 

 

Tehostettua tukea annettaessa tulee tukitoimien toteuttamisen avuksi laatia oppimissuunnitelma, 

joka pohjautuu opettajan tekemään pedagogiseen arvioon. 

 

Mikäli tehostettu tuki on riittämätöntä, otetaan käyttöön erityinen tuki. Erityisen tuen tasolla 

oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, joka perustuu pedagogiseen selvitykseen. Pedagogista 

selvitystä voidaan täydentää psykologin tai lääkärin lausunnolla tai sosiaalisella selvityksellä. 

Oppilaalle tulee laatia lisäksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

HOJKS. 

 

 

8. Arviointi ja todistukset 

 
Arvioinnissa keskitytään ensisijaisesti jo opittuihin asioihin ja edistymiseen, ei puutteisiin. 

Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja perustua jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin. 

Arvioinnissa on huomioitava lähtökohdat ja vasta kehittymässä oleva kielitaito. Arviointiin 

osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

 

Oppilaiden vanhemmille tulee selvittää tarkoin arviointiperusteet ja arviointia koskevat 

käytänteet. Tietoa voi antaa esimerkiksi arviointikeskustelujen yhteydessä. Keskusteluun 

osallistuvat oppilas, huoltajat ja opettajat. Itsearviointi on monelle oppilaalle uutta ja 

menetelmänä tärkeä osa valmistavaa opetusta.  
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Perusopetuksen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaille annetaan osallistumistodistus (liite 

4), johon merkitään opiskellut aineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan 

oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana ja arvioidaan suomen kielen taitoa kielitaidon 

tasojen kuvausasteikon avulla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä 

numeroarviointia.  

 
Oppilas voi valmistavan opetuksen ohessa suorittaa myös perusopetuksen oppimääriä joissakin 

aineissa.  Oppilas voi saada todistuksen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla 

erityiseen tutkintoon (PoL 38 § ). Tutkinnossa selvitetään, miten oppilaan tiedot ja taidot vastaavat 

perusopetuksen oppimäärän mukaista osaamista kyseisessä oppiaineessa. Opinnot arvioidaan  

suhteessa opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen opetussuunnitelman tavoitteisiin. 

 Oppilas saa tällöin erillisen todistuksen oppimäärän suorittamisesta. Arviointi voidaan antaa 

sanallisena tai numeroarviointina. Maahanmuuttajan arviointi voi olla sanallista koko 

perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. 

 

 

LiitteetLiitteetLiitteetLiitteet    

 
Liite 1: Kielitaidon tasojen kuvausasteikko 

Liite 2: S2-opetuksen sisältöjen jakautuminen eri luokka-asteille 

Liite 3: Opinto-ohjelmalomake 
Liite 4: Osallistumistodistus 

 

Lähteinä käytettLähteinä käytettLähteinä käytettLähteinä käytettyyyy    

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 2009. Opetushallitus. 

Perusopetukseen valmistava opetus 2012. Opetushallitus. 

 


