
Perusopetukseen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet 25 op 

  
Valintaperusteet 2019 

  
Opintojen toteutus: Valmo-perusteiden laajuus on 25 op ja kesto 1,5 lukuvuotta. Opinnot alkavat 
syyskuussa 2019 jatkuen vuoden 2020 loppuun asti. Opinnot ovat monimuoto-opetusta: 
vuorovaikutteista ja reaaliaikaista verkko-opetusta, verkko-oppimista Moodle-oppimisympäristössä ja 
lähiopetusta. Lähiopetus on pääasiassa perjantai-iltaisin ja lauantaisin pidettävää luento- tai 
ryhmäopetusta, pois lukien harjoittelu valmistavassa opetuksessa. Opinnot eivät tarjoa erillistä 
kelpoisuutta, vaan täydentävät opettajien pedagogisia valmiuksia ja tukevat opettajia, jotka 
työskentelevät maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten parissa. Opetus on opiskelijalle 
maksutonta. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. 

  
Kohderyhmä: Opintojen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opettajat, joilla on opetettavanaan 
perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhm(i)ä. Opintoihin voidaan ottaa myös maisterivaiheen 
opettajaopiskelijoita. Opinnot sopivat myös muille monikielisestä ja -kulttuurisesta opettamisesta 
kiinnostuneille opettajille. 

  
Valintamenettely: 

 Yhteensä opintoihin voidaan valita enintään 25 opiskelijaa. 
 Opiskelijat valitaan hakemukseen liitettävän motivaatiokirjeen perusteella siten, että 

etusijalla ovat valmistavassa opetuksessa vasta aloittaneet luokanopettajat tai vähän 
aikaa valmistavan opetuksen opettajana työskennelleet luokanopettajat, joilla on 
tällä hetkellä opetettavanaan valmistavan opetuksen ryhmä tai ryhmiä.  

 Tämän jälkeen ryhmään valitaan muita kohderyhmään kuuluvia hakijoita kuin edellä 
mainitut. 

  
Hakeminen: Hakija täyttää hakulomakkeen verkkosivulla www.utu.fi/kieku. Hakuaika päättyy 
20.8.2019 kello 16.00. 

  
Valinnan tulos: Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 2.9.2019 verkkosivuilla www.utu.fi/kieku. 
Valituille ilmoitetaan tuloksesta myös sähköpostitse. 

  
Lisätietoja: Yliopisto-opettaja Heli Vigren, heli.vigren@utu.fi, p. 029 450 3647 / 050 339 0928. 

  

  
Opintojen sisältö 2019–2020 

  
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa tietoa, menetelmiä ja työvälineitä maahanmuuttajataustaisten 
oppijoiden opettamisesta valmistavassa opetuksessa ja osaa soveltaa perusopetukseen valmistavan 
opetuksen opetussuunnitelman perusteita oman työnsä lähtökohtana. Opiskelija lisää ymmärrystään 
kulttuurisesta ja kielellisestä moninaisuudesta monista eri näkökulmista sekä syventää tietoisuuttaan 
suomen kielestä ja toisen kielen oppimisesta sekä oman äidinkielen merkityksestä. Opiskelija perehtyy 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksiin. Hän saa taitoja maahanmuuttajien 
kotoutumisen tukemiseen ja lisää valmiuksia kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kulttuurisesti ja 
kielellisesti moninaisessa yhteisössä. 

  
Vastuuhenkilö: OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren 

  
  

http://www.utu.fi/kieku


Perusopetuksen valmistavan opetuksen (Valmo) perusteet 25 op 

 

1. Kulttuurisesti vastuullinen opettajuus 3 op  
 
Vastuuhenkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– ymmärtää, miten kulttuuri vaikuttaa identiteettiin ja oppimiseen. 
– tulee tietoiseksi oman kulttuuritaustansa vaikutuksesta. 
– osaa tarkastella kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta eri näkökulmista. 
– ymmärtää oman äidinkielen merkityksen. 
– ymmärtää, miten valta, etuoikeudet ja sosiaalinen asema vaikuttavat oppimistuloksiin. 
– ymmärtää kulttuurienvälisen osaamisen osana ammatti-identiteettiä. 

 
Sisältö: 
– kulttuuritietoisuus kohtaamisessa 
– kulttuurisen moninaisuuden tarkastelu eri näkökulmista 
– kulttuuri, identiteetti, valtasuhteet ja etuoikeudet 
– kulttuurisesti moninaisen yhteisön rakentaminen 
– äidinkielen tukeminen ja omakielisen opetuksen merkitys ja hyödyt 
– oppijan moninaisen identiteetin rakentuminen ja kotoutumisen tukeminen 
– opettajan ammatti-identiteetti ja kulttuurienvälinen osaaminen 

 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 51 t 

 
Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä(t) ja oppimispäiväkirja 

 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Cantell, H. 2013. Opettaja tarvitsee herkkyyttä ja kykyä kohdata moninaisuutta. Kasvatus 
3/2013, s. 320–322. (3 s.) 

2. Immonen-Oikkonen, P. & Leino, A. (toim.) 2010. Monikulttuurinen kouluyhteisö. 
Opetushallitus. (222 s.) Verkkojulkaisu: 
www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf 

3. Jokikokko, K. & Järvelä, M-L. 2013. Opettajan interkulttuurinen kompetenssi — produkti vai 
prosessi? Kasvatus 44 (3), 245–257. 

4. Latomaa, S. (toim.) 2007. Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. 
Opetushallitus. (200 s.) Verkkojulkaisu: 
www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf 

5. Lipponen, P. & Talib, M-T. 2008. Kuka minä olen? Monikulttuuristen nuorten 
identiteettipuhetta. Kasvatusalan tutkimuksia 37. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura. 

6. Paavola, H. & Talib, M-T. 2010. Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa. Jyväskylä: 
PS-kustannus. 

7. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana. 

 

 

http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf
http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf


2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen käytänteitä 5 op 

 
Vastuuhenkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– ymmärtää siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa globaalisti. 
– tietää maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät säädökset ja 

asetukset. 
– tutustuu perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja osaa 

käyttää sitä oman työnsä perustana. 
– osaa laatia valmistavan opetuksen oppilaan henkilökohtaisen opinto-ohjelman. 
– osaa suunnitella ja toteuttaa opetuksen eriyttämistä heterogeenisissä ryhmissä. 
– tietää valmistavan opetuksen käytänteitä ja arvioinnin perusteita. 
– ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen oppilaan hyvinvoinnin sekä oppimisen ja 

koulunkäynnin tukena. 
– osaa toimia kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullisesti kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.  

 
Sisältö: 
– siirtolaisuus ja maahanmuutto – Suomi osana globaalia maailmaa 
– maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulunkäyntiin liittyvät säädökset ja asetukset 
– perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet ja oman työn 

suunnittelu opetussuunnitelman pohjalta 
– valmistavan opetuksen oppimisympäristöt, työtavat ja oppimateriaalit 
– opetuksen eriyttäminen 
– integrointi perusopetukseen 
– opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
– arviointi valmistavassa opetuksessa 
– moniammatillinen yhteistyö koulun muiden toimijoiden ja koulun ulkopuolisten sidosryhmien 

kanssa 
– yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa 
– nivelvaiheen toimet perusopetuksen ryhmiin integroiduttaessa ja oppilaanohjaus 
– kodin ja koulun välinen yhteistyö 

 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 50 t, itsenäinen työskentely 85 t 

 
Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä(t) ja/tai essee 

 
Arviointi: Numerolla 0–5  

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Andonov, L. 2013. Valmistavan opetuksen vuosi – merkitysneuvotteluja kielestä ja 
identiteetistä. Kasvatus 3/2013, s. 299–312. (14 s.) 

2. Härkönen, M. 2013. ”Tässä työssä on elämän makua”: perusopetuksen valmistavan opetuksen 
opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Jyväskylän yliopisto. 

3. Kyttälä, M., Sinkkonen, HM. & Hautala, S. 2011. Oppimisvaikeuksien tunnistaja vai 
kielenopettaja? Pohdittavana valmistavan luokan opettajan kelpoisuus. NMI – Bulletin. Vol. 
21, 21. Niilo-Mäki säätiö. 

4. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2015. Helsinki: 
Opetushallitus. Verkkojulkaisu: 
www.oph.fi/download/175613_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitel
man_perusteet_2015.pdf 

http://www.oph.fi/download/175613_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
http://www.oph.fi/download/175613_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf


5. Perusopetukseen valmistava opetus. 2012. Helsinki: Opetushallitus. Verkkojulkaisu: 
www.edu.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdf 

6. Päivärinta, M. & Nissilä, L. 2010. Perusopetukseen valmistava opetus — 
opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Oppaat ja käsikirjat 2010: 7. Helsinki: Opetushallitus. 

7. Salo, R. 2014. Opettajien osaamisen ja opetuksen kehittäminen perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa. Väitöskirja, Oulun yliopisto. 

8. Tainio, L. ym. 2019. Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -
uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla. 
Helsinki: Valtioneuvosto. Verkkojulkaisu http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9 

9. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana. 

 

3. Maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen vaikeudet ja osaamisen tunnistaminen 3 op  
 
Vastuuhenkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren 
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– tulee tietoiseksi maahanmuuttajaoppilaan kohtaamista oppimisen haasteista. 
– osaa soveltaa kolmiportaista tukea valmistavassa opetuksessa. 
– tuntee oppimisvaikeuksien arvioinnin käytänteet ja menetelmät. 
– ymmärtää miten maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien arvioinnin viitekehystä sovelletaan 

käytännössä. 
– saa tietoa traumaattisten kokemusten vaikutuksesta oppimiseen ja koulunkäyntiin.   

 
Sisältö: 
– yleiset oppimisen edellytykset 
– kolmiportaisen tuen soveltaminen 
– oppimisvaikeuden arvioinnin viitekehys 
– oppimisen esteet ja haasteet maahanmuuttajaoppilailla 
– kognitiiviset toiminnot ja dynaaminen arviointi 
– traumaattisten kokemusten vaikutus oppimiseen ja koulunkäyntiin 

 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 30 t, itsenäinen työskentely 51 t 

 
Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, tentti 

 
Arviointi: Numerolla 0 - 5 

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien 
tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

2. Leino, L. 2007. Maahanmuuttajaoppilaiden valmentaminen koulun kautta työelämään – 
Näkökulmia matematiikan oppimisen haasteisiin. Teoksessa M. Taajamo & S. Puukari (toim.) 
Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä. Jyväskylä: Koulutuksen 
tutkimuslaitos, s. 63–72. 

3. Nissilä, L. & Sarlin, H-M. 2009. (toim.) Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Helsinki: 
Opetushallitus. 

4. Mahdollinen muu oppimateriaali ilmoitetaan kurssin aikana. 

 

 

http://www.edu.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdf
http://www.edu.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9


4. Suomen kielen ominaispiirteet alkeisoppijan näkökulmasta 4 op  

 
Vastuutaho ja -henkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Niina Kekki 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää suomen kielen ominaispiirteistä sellaisen henkilön 
näkökulmasta, joka aloittaa kielen opiskelun. Opiskelija osaa tarkastella suomen kieltä maailman 
kielten joukossa ja tuntee suomen kielen äänne-, muoto- ja lausetason ilmiöitä sekä sanaston 
piirteitä erityisesti alkeisoppijan näkökulmasta. Opiskelija osaa soveltaa kielitieteellistä tietoa 
käytännön opetussovelluksiin. 

 
Sisältö: 
– Suomen kieli maailman kielten joukossa ja omassa kielikunnassaan.  
– Muun muassa seuraavat äänne-, muoto-, sana- ja lausetason ilmiöt alkeisoppijan näkökulmasta: 

 ääntäminen 
 vokaaliharmonia 
 k-, p-, t-vaihtelu 
 verbin taivutus 
 verbityypit 
 nominityypit 
 sijamuodot ja rektiot 
 lausetyypit 
 puhutun ja kirjoitetun kielen erot 

 
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, tentti 

 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 44 t, itsenäinen työskentely 64 t 

 
Arviointi: Numerolla 0–5 

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Alho, I. & Kauppinen, A. 2008. Käyttökielioppi. Helsinki: SKS.  
2. Honko, M. & Mustonen, S. 2019 (toim.) Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja 

kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura. 
3. Miestamo, M. 2006. Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan 

erityistä? Teoksessa M. Harmanen & M. Siiroinen (toim.) Kielioppi koulussa. ÄÖL:n vk. XLX. 
Helsinki: ÄÖL. 3. Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. 2006. Saako olla suomea? 
Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.  

4. Siitonen, K. 2007. Suomen kielen ominaispiirteitä. Teoksessa K. Merenluoto, A. Virta ja P. 
Carpelan (toim.) Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktiikan symposium 
9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, s. 273–280. 

5. White, L. 2001. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.  
6. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 

 

 

 



5. Kielenoppimisen teorioita, menetelmiä ja kielitaidon arviointia A-tason näkökulmasta 5 
op  
 
Vastuutaho ja -henkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Niina Kekki 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää, miten kielenoppiminen tapahtuu. Hän tuntee toisen kielen 
oppimisen keskeisiä teorioita ja ymmärtää erityisesti käyttöpohjaisten teorioiden yhteyden 
opetuksen toteutukseen kielitaidon alkeistasolla. Opiskelija tuntee suomen kielen opetuksen 
menetelmiä, työtapoja ja valmo-opetukseen soveltuvia oppimateriaaleja ja osaa soveltaa niiden 
tuntemusta opetuksen suunnitteluun. Opiskelija osaa tarkastella valmo-opetuksessa opetettavia 
oppiaineita kielitietoisesta näkökulmasta ja ymmärtää eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia 
toimintatapoja. Opiskelija tuntee suomen kielen arvioinnin menetelmiä ja työtapoja ja osaa niiden 
pohjalta arvioida suomen kielen oppijan kielitaitoa alkeistasolla ja käyttää arviointitietoa opetuksen 
suunnittelun pohjana.  

 
Sisältö:  
– Kielen oppiminen ja siihen liittyvät keskeiset teoriat 
– Erityisesti käyttöpohjaisten teorioiden yhteys opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen 
– Suunnitelmallisuus ja autenttisuus kielenopetuksessa 
– Suomen kielen opetuksen menetelmiä: erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen S2-

opetuksessa 
– Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen toisella kielellä 
– Kielitietoisen opetuksen perusperiaatteet ja monikielisyyttä tukevat käytänteet 
– Eri oppiaineille tyypilliset kielen piirteet ja monilukutaidon tukeminen 
– Kielitaidon arvioinnin menetelmiä ja arviointivälineitä 
– Eurooppalaisen viitekehyksen ja kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikon käytön harjoittelu 

kielitaidon arvioinnissa 

 
Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, itsenäinen työskentely, portfolio 

 
Toteutustavat: Ryhmäopetus 40 t, itsenäinen työskentely 95 t (sis. verkko-opinto-osuuden) 

 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Aalto, E., Mustonen, S. & Tukia, K. 2009. Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen 
lähtökohtana. Virittäjä 3, s. 402–423. 

2. Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.) 2014. Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle 
ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus. 

3. Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, L. 2016. Tilanne päällä! Näkökulmia S2-
opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. 

4. Tani, H. & Nissilä, L. (toim.) 2010. Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon 
käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus. Luvut 2 ja 3, s. 5–50 ja 
87–158. 

5. EVK = Eurooppalainen viitekehys 2013. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin 
yhteinen eurooppalainen viitekehys. [2003].  

6. Rapatti, K. & Kuukka, I. 2009. Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva 
opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus. 

7. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 



6. Harjoittelu valmistavassa opetuksessa 5 op  

 
Vastuuhenkilöt: OKL Turku: yliopisto-opettaja Heli Vigren 

 
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– syventää omaa opettajuuttaan kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisen ja valmistavan  
– opetuksen alueella, 
– tuntee valmistavan opetuksen opettajan työn tavoitteita ja sisältöjä,  
– osaa soveltaa valmistavassa opetuksessa käytettäviä menetelmiä ja käytänteitä, 
– ymmärtää valmistavan opetuksen opettajan roolin kulttuurisesti moninaisten oppilaiden ja 

heidän vanhempiensa kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisessa 
yhteistyössä, 

– perehtyy valmistavan opetuksen suunnitteluun, oppilaiden tukeen ja arviointiin. 

 
Sisältö: 
– valmistavan opetuksen opettajan työhön tutustuminen ja siinä toimiminen 
– kulttuurinen moninaisuus ja kulttuurienvälinen kohtaaminen 
– kielitietoisen opettajuuden vahvistaminen 
– opetuksen suunnittelu ja toteutus 
– paikan päällä ja/tai etänä tapahtuva konsultatiivinen ohjaus 

 
Toteutustavat: 
– orientoiva luento 2 t 
– raportointiseminaari 6 t   
– 2–3 viikon harjoittelujakso, jonka aikana oppituntien seuraamista 20 t ja omaa opetusta, joista osa 

voi olla samanaikaisopettajana toimimista 20 t 
* Harjoittelun voi suorittaa myös oman työn ohessa omassa luokassa, jolloin opiskelija laatii 
harjoittelusuunnitelman kahdestakymmenestä tunnista ja tuntisuunnitelmat yhdestä päivästä.  

 
Myös omassa luokassa harjoitteluun liittyy paikan päällä ja/tai etänä tapahtuva konsultatiivinen 
ohjaus. 
– alku- ja loppuohjaus 3 t 
– itsenäistä työskentelyä 84 t, mm. oppituntien suunnittelua, ohjaukseen osallistumista ja vierailuja 

kouluihin, yhdistyksiin, vastaanottokeskuksiin, kerhoihin tai muihin vastaaviin kohteisiin, jotka 
tekevät työtä maahanmuuttajalasten ja -nuorten kanssa 

 
Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, suunnitelma harjoittelujaksosta, 
opetusharjoittelu kuten edellä mainittu, harjoitteluraportti ja osallistuminen raportointiseminaariin 

 
Arviointi: hyväksytty/hylätty 

 
Kirjallisuus (soveltuvin osin): 

1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015. OPH. 
2. Muu mahdollinen kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa. 

 

 

 

 

 


