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Integraatiota ja inkluusiota – valmistavan 
opetuksen hyvät käytänteet

• oppilaan suomen kielen oppimista ja kotoutumista tukeva yhdistelmä 
valmistavan opetuksen ryhmätunteja ja integraatiotunteja omanikäisten 
kanssa (kaveriluokka)

• pieni valmistavan opetuksen ryhmäkoko tukee parhaiten suomen kielen 
oppimista ja kotoutumista (oikeuskanslerin suositus 8–10 oppilasta)

• valmistavan opetuksen oppilaat otetaan mukaan koko koulun toimintaan 
heti alusta lähtien

• monipuolinen yhteistyö (yhteisopettajuus, oppilashuolto, omakieliset 
opettajat, oman äidinkielen opettajat, huoltajat sekä koulun ulkopuoliset 
toimijat esim. yhteisöpedagogi, valmistavan yhdysopettaja, sosiaaliohjaaja, 
kaupungin muut toimijat, järjestöt)

• ryhmämuotoinen valmistava opetus: 1.–2.lk, 3.–4.lk, 5.–6.lk

• pienet yleisopetuksen luokat

• inklusiivinen valmistava opetus vain 1.lk oppilaalle, mikäli oppilaalla on 
siihen valmiudet ja opetukseen on kohdistettu riittävästi resursseja

• joustava siirtyminen yleisopetukseen ja nivelvaiheen tuki

• lisäkoulutusta kaikille opettajille, avustajille ja rehtoreille, sekä mahdollisuus 
säännölliseen työnohjaukseen

Perusopetukseen valmistavalla opetuksella on iso merkitys oppilaan ja koko 
perheen kotoutumisprosessissa (Lankinen, 2019). Kyselyn tuloksissa näkyi se, 
että opettajat kokevat, että heillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia tukea 
maahanmuuttajaoppilaan kotoutumista ja suomen kielen oppimista parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Joustavat opetusjärjestelyt, opettajien täydennyskoulutus ja riittävät resurssit 
ovat avaimia siihen, että kouluissa pystytään tukemaan oppilaan tasapainoista 
kehitystä ja takaamaan tarvittavat valmiudet perusopetusta varten.

Koulutustaustaa ja lisäkoulutustarpeita koskevissa kysymyksissä nousi esille 
se, kuinka vaativaa työtä valmistavan opetuksen opettajat tekevät. 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajille onkin määriteltävä 
pätevyysvaatimukset sekä palkkaus ja käytettävissä olevat resurssit on 
saatava kohdalleen suhteessa työn vaatimuksiin ja kuormittavuuteen.

Jotta kouluissa pystytään tukemaan vastasaapuneen oppilaan oppimista sekä 
tasapainoista kehitystä, tarvitaan päättäjiltä sekä opetuksen järjestäjiltä 
pikaisesti sellaisia toimia, jotka sekä tukevat Koulujen monet kielet ja uskonnot
-selvityksen mukaisia suosituksia että tässä hankkeessa näkyväksi tehtyjä 
kehittämistarpeita.
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Lähteet

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opettajuus koostuu asenteista sekä 
tiedoista ja taidoista (Lucas&Villegas, 2011); opetussuunnitelman (2014) 
mukainen kielitietoisuus on pieni osa laajempaa kielellisesti ja kulttuurisesti 
vastuullista opettajuutta.

Suurin osa vastaajista koki, että heillä on riittävästi tietoja ja taitoja opettaa 
suomen kielen alkeita. Suurin osa myös koki omaavansa riittävästi tietoja ja 
taitoja kohdata eri uskonnoista ja kulttuureista tulevia oppilaita ja perheitä. 
Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että koulun toimintakulttuuri ei huomioi 
valmistavan opetuksen oppilasta riittävästi.

Kyselyyn vastanneista opettajista iso osa toivoi täydennyskoulutusta. Vaikka 
suurin osa vastaajista koki omaavansa riittävästi tietoja ja taitoja 
vastasaapuneen oppilaan opettamiseen, he samalla toivoivat S2-opintoja sekä 
monikulttuurisuus- ja kielitietoisuusopintoja oman ammatillisen kehittymisen 
tueksi. Lisäksi moni koki täydennyskoulutustarvetta erityisesti tuen 
järjestämiseen, erityispedagogiikkaan, eriyttämiseen ja tunne- ja 
mielenterveystaitoihin liittyen. Vastaajat toivoivat myös erillisiä valmistavan 
opetuksen opintoja.

Oman osaamisen lisäämisen lisäksi moni vastaajista kokee, että 
täydennyskoulutusta pitäisi tarjota koko kouluyhteisölle näihin teemoihin 
liittyen. Koko kouluyhteisön täydennyskoulutus tukee kielellisesti ja 
kulttuurisesti vastuullista opetusta sekä myönteistä ilmapiiriä moninaisuutta 
arvostaen. Tämä olisi erittäin tärkeää, sillä kyselyyn vastanneista jopa 
viidesosa kertoi, että valmistavan opetuksen oppilaisiin ei heidän koulussaan 
suhtauduta myönteisesti ja vastaavasti melkein puolet vastaajista mainitsi, että 
heidän koulussaan esiintyy rasismia. Myös haastateltu rehtori toteaa, että 
”rasismia esiintyy… sanotaan joka suuntaan.”

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opettajuus

Perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään kunnissa eri tavoin. 
Erityisesti pääkaupunkiseudulla alkuopetusikäisten valmistavaa opetusta on 
ryhdytty järjestämään inklusiivisesti yleisopetuksen ryhmässä. Tässä 
kehittämishankkeessa on tarkasteltu sitä, millaiset ratkaisut tukevat parhaiten 
vastasaapuneen oppilaan suomen kielen oppimista ja kotoutumista.

Hankkeessa on kartoitettu sekä inklusiivisen että ryhmämuotoisen valmistavan 
opetuksen opettajien näkemyksiä siitä, mitkä ovat hyviä ja Valtioneuvoston
Koulujen monet kielet ja uskonnot -selvityksen (2019) suositusten mukaisia 
valmistavan opetuksen käytänteitä ja toimintatapoja suomen kielen oppimisen 
ja kotoutumisen näkökulmasta. Kehittämishankkeessa on tarkasteltu myös 
opettajien kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää osaamista.

Aineisto:

• kyselytutkimus (N= 65)

• rehtorihaastattelu

• oppilashaastattelu (N=4)

Kehittämishankkeen taustaa

”Sä oot kieliupotuksessa räpiköimässä siel
syväs päässä, kunnes alkaa kelluu..”

rehtori, Helsinki


