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Meidän koulu 

� Koskelan koulussa on 299 oppilasta, 
joista 66 on maahanmuuttajataustaisia
� Vietnam, Irak, Italia ja Espanja

� Koulussamme puhutaan 18 eri kieltä
� 14 perusopetusryhmää, pienluokka ja 

valmistavan opetuksen ryhmä
� ”Klinikkaluokka”
� Erityisopetukseen siirrettyjä oppilaita 9

� Näistä S2-oppijoita 5



Koskelan koulun 
opetusjärjestelyistä
� Valmistava opetus
� Suomi toisena kielenä –opetus

� Klinikkaluokan –opetus
� Oppiaineiden palkittaminen luokka-

asteittain
� Samanaikaisopetus 
� Oman äidinkielen opetus

� Arabia, espanja, italia, somalia, thai, vietnam

� Uskonnon opetus

Valmistava opetus eli Valo

� Oulun kaupungissa on tällä hetkellä 9 
valo-ryhmää: Kaakkuri, Kaukovainio, 
Koskela, Myllyoja, Paulaharju, Kastelli, 
Merikoski, Rajakylä ja Terva-Toppila

� Ryhmän maksimikoko 10 oppilasta

� Valo-ryhmään tulee oppilaita pitkin 
lukuvuotta

� Esim. vuoden 2011 aikana valo-ryhmiin 
on tullut noin 30 uutta oppilasta



Valon aika

� Oppilas osallistuu valmistavaan 
opetukseen kunnes hänen suomen 
kielen taitonsa on tasolla A1.3 – A2.1

� Opiskeluaika vaihtelee parista 
kuukaudesta kahteen vuoteen

� Integroinnit yleisopetuksessa olevaan 
kotiluokkaan aloitetaan heti kun oppilas 
ymmärtää yksinkertaiset toimintaohjeet 
esim. tule tänne, pese kädet, ota kynä
jne.

Koskelan valot

� Ryhmässämme on yhdeksän lasta
� Afganistan, Irak, Somalia, Venäjä ja 

Vietnam

� Oppilaat ovat iältään (6-13v), 
kouluvalmiuksiltaan, tieto- ja 
taitotasoltaan hyvin erilaisia

� Koulunkäyntiavustaja ja opettaja
� Erityisopettaja 1h/viikko



Eskareiden kartoitusta
� Maahanmuuttajakoordinaattori lähettää

listat, missä päiväkodeissa on 
maahanmuuttajataustaisia eskareita

� Alavaloilla vastuulla oman alueen 
päiväkodit  + sovitut päiväkodit

� Valo kyselee kaikkien tulevien 
ekaluokkalaisten tilanteen - konsultointi 
tarvittaessa

� Lukuvuonna 2010-2011 
maahanmuuttajataustaisia eskareita 55 

Mistä valon lapset tulevat?

� Oulun vastaanottokeskus, 
turvapaikanhakijat

� Kiintiöpakolaiset

� Perheen yhdistäminen 
� Työperäiset
� Avioliitto
� Adoptio
� Opiskelu



Oppilashuoltoryhmän tuki
� Valo tulee lukuvuoden alkaessa 

oppilashuoltoryhmään miettimään 
oppilaiden tulevat kotiluokat

� Erityisopettajan rooli erittäin tärkeä
� Kokonaisvaltainen näkemys kaikkien 

luokkien tilanteesta
� Kuka/mikä luokka kestää uusia oppilaita

� Oppilas integroidaan mahdollisuuksien 
mukaan omaa ikätasoaan vastaavaan 
perusopetusryhmään eli kotiluokkaan

Oppilashuoltoryhmän tuki

� Jakaa vastuun integrointien 
toteutumisesta (rehtorilla päävastuu)

� Pysyy kartalla oppilaiden taitojen ja 
tietojen edistymisestä

� Tukee henkilökohtaisten 
oppimissuunnitelmien laadintaa

� Osallistuu tarvittaessa vanhempien 
tapaamisiin moniammatillista yhteistyötä
kaivattaessa



Eskareiden kartoitusta
� Maahanmuuttajakoordinaattori lähettää

listat missä päiväkodeissa on 
maahanmuuttajataustaisia eskareita

� Alavaloilla vastuulla oman alueen 
päiväkodit  + sovitut päiväkodit

� Valo kyselee kaikkien tulevien 
ekaluokkalaisten tilanteen - konsultointi 
tarvittaessa

� Lukuvuonna 2010-2011 
maahanmuuttajataustaisia eskareita 55 

Valmistava opetus vai 
yleisopetus
� Koskelan alueella 24 maahanmuuttaja-

taustaista eskaria tammikuussa 2011 
� Soittokierros kymmeneen päiväkotiin

� Valoa pyydettiin konsultoimaan kuuteen 
päiväkotiin

� Valo vieraili tammi-helmikuun aikana 
näissä päiväkodeissa

� Saaliina neljä tulevaa valon lasta 
syksyksi 2011



Vierailu eskariryhmään

� Valo ajoittaa vierailunsa siten, että
pääsee tarkkailemaan yhteistä tuokiota

� Eskariopettaja ja valo keskustelevat 
lapsen kielitaidosta ja kokemuksista 
päiväkodin arjessa, mihin lapsen 
kielitaito riittää

� Valo tutustuu lapsen tuotoksiin ja 
mahdollisesti tehtyihin kartoituksiin

Vierailu eskariryhmään

� Mikäli lapsen kielitaidon taso on 
kuvausasteikon mukaan A1.3 ja siitä
ylöspäin, lapsen paikka on 
yleisopetuksen ryhmässä

� Paras asiantuntemus on eskariryhmän 
aikuisilla, koska heillä on käsitys lapsen 
oppimispolun alkutaipaleelta lähtien

� Aina arvioidaan kielitaidon kehittymistä
myös suhteessa aikaan



Vanhempien tapaaminen

� Eskariopettaja tapaa vanhemmat 
� Vanhemmille esitellään lapsen kannalta 

paras vaihtoehto

� Asiasta neuvotellaan, tarvittaessa uusi 
tapaaminen, jossa koulun edustaja 
paikalla

� Lapsi ilmoitetaan kouluun, eskariope 
huolehtii asiasta☺

Opetuksen suunnittelua

� Koulusihteeri lisää valo-oppilaat 
opettajien luokkakohtaisiin 
oppilaslistoihin

� Sähköisessä muodossa oleva 
oppimissuunnitelmapohja
� Vaihtoehtoina valmistavan opetuksen pohja, 

yleisopetuksen pohja S2:lla tai peruspohja 

� Tehdään kaikille 
maahanmuuttajataustaisille oppilaille



Lähtökohta opetukseen

� Miten opettaa oppilaita, joilla ei ole 
opiskeluun tarvittavaa kielitaitoa?

� Oppikirjojen teksteistä selviytymiseen 
vaadittavan kielitaidon kehittyminen 
vaatii noin 4 – 7 vuotta

� Ekaluokkalaisena valmistavaan 
opetukseen tullut lapsi on aivan eri 
tilanteessa kuin murrosikäiset nuoret, 
jotka saapuvat valmistavaan opetukseen 
peruskoulun päättövaiheen 
häämöttäessä

Lähtötason kartoittaminen

� Luku- ja kirjoitustaito
� Matematiikka
� Muut oppimispolulla kehittyneet tai 

kehittymässä olevat taidot
� Tiedollisia valmiuksia vaikea osoittaa 

ilman yhteistä kieltä
� Taide- ja taitoaineissa helpointa 

osallistua ja osoittaa aiemmat opinnot tai 
harrastuneisuus



Miten päivät pyörivät 
valmistavassa 
opetuksessa?
� Jokainen oppilas etenee täysin omaa 

oppimispolkuaan taitotasolleen sopivilla 
materiaaleilla varustettuna

� Yhteinen viikon aloitus maanantaisin: 
”Mitä tein viikonloppuna?”
� Oppilaat piirtävät ja kertovat viikonlopun tapahtumista 

� Maanantaista perjantaihin on 9.00-9.45 yhteinen 
tunti
� Päiväys, sää, päivän kulku
� Vaihtuvat teemat kulkevat ympäristö- ja luonnontiedon 

sisältöjä mukaillen 

Miten päivät pyörivät?

�Pääpaino suomen kielen opiskelussa 
keinoja kaihtamatta
� Luku- ja kirjoitustaidon opetteleminen
�Sanavaraston kasvattaminen
�Kielen käyttö eri 

kommunikaatioympäristöissä
�Kokemuksellisia ja toiminnallisia 

oppimisympäristöjä
○ Aina kun olemme muualla kuin tutussa 

luokkahuoneessa - lähellä tahi kaukana



Opettajan rooli

� Kerro aamuisin mitä sinä päivänä tulee 
tapahtumaan

� Kerro oppituntien alussa mitä sillä tunnilla 
on tarkoitus tehdä. Kerro, miksi osa 
oppilaista tekee erilaisia tehtäviä

� Puhu selkeästi ja rauhallisesti
� Sano sama asia uudestaan eri tavoin –

toisin sanoin
� Toisto on tärkeää

� Tee taulutyö kokonaisilla lauseilla, vältä
ranskalaisia viivoja

Avainasioita

� Positiivinen vuorovaikutus, turvallisuus
� Kielitaidon kaikkien osa-alueiden 

vahvistaminen
� Sanavaraston kasvattaminen ja 

järjestäminen
� Käsitteiden avaaminen
� Havainnollistaminen 
� Toisto 
� Joustavat arviointimenetelmät



Oman opettajuuden 
arviointia
� Mitä minä voin tehdä, jotta kaikilla 

oppilailla olisi tasavertaiset 
mahdollisuudet opiskella luokassani?

� Mitä voin muuttaa opetustyylissäni?

� Mitä materiaaleja voin käyttää
opetuksen tukena?

� Miten eriytän opetustani molempiin 
suuntiin?

� Miten voin lisätä oppilaantuntemustani?

Tietoa ja taitoa

� Jokainen opettaja tiedostaa olevansa kielen 
opettaja 

� Kieli on oppimisen kohde kaikissa oppiaineissa

� Opiskelutaitojen merkitys korostuu
� Valmistava opetus luo pohjan opiskelutaitojen 

kehittymiselle
� Yksilöllinen tukeminen
� Kodin ja koulun yhteistyön rakentaminen

� Vanhempien kasvatusvastuun tukeminen 



Taide- ja taitoaineet

� Helpoimmat aineet osoittaa 
harrastuneisuus ja osallistua ryhmän 
toimintaan 

� Osaa toimia oikein tarkkailemalla ja 
matkimalla toisten toimintaa

� Muistettava aina että arvioidaan opittuja 
taitoja ei suomen kielen edistymistä

� Voi olla hyvä liikunnassa, vaikka suomen 
kielen taito olisi vielä heikko
� Itsetuntoa kohottavaa
� Me-hengen luomista

Lukeminen

� Osaako lapsi lukea omalla äidinkielellä?
� Yhdellä kielellä opittu lukutaito siirtyy myös 

toisen kielen lukemiseen 
� Sopimus vanhempien, luokanopettajan ja 

oman äidinkielen opettajan kanssa – millä
kielellä lapsi opetetaan lukemaan ensin

� Mahdollisimman paljon harjoitusta 
koulussa – kotona vahvistetaan opittua 
taitoa esimerkiksi lukupäiväkirjan avulla
� Kannustetaan vanhempia lukemaan lapselle 

ääneen mahdollisimman paljon omalla 
äidinkielellä



Kirjoittaminen

� Oppilasta kannustetaan tuottamaan tekstiä
mahdollisimman paljon

� Aluksi oppilas voi piirtää kirjoittamisen 
sijaan 

� Piirrokset väistyvät vähitellen sanojen 
vallatessa tilaa

� Yksittäiset sanat kasvavat tarinoiksi
� Vapaa tuottaminen
� Tuotosten korjaaminen
� Virheiden ulkoistaminen
○ Sama opeteltava asia otetaan käsittelyyn yleisellä

tasolla 

Kaikesta puhuminen

� Arkisista asioista kertomiset
� Pienimuotoiset esitelmät

� Oppilaat oppivat paljon toisiltaan – eri 
kielitaidon tasoilla olevia oppilaita 
samassa ryhmässä
� Miten ymmärsit tämän asian?
� Voidaan käyttää eri oppiaineissa esim. 

matematiikka

� Luova toiminta kaikkinensa



Olennaisen ymmärtäminen

� Jos opettajan käyttämä opetuspuhe on liian 
abstraktia ja nopeasti etenevää, oppilaan olisi 
pystyttävä ammentamaan tieto 
oppikirjateksteistä

� Kierrätyskirjojen kirous
� Alleviivausten ja merkintöjen tekeminen ei ole 

sallittua
� Opiskelutaitoja ei voi oppia jos niitä ei voi harjoitella

� Vihkotyöskentely kunniaan
� Opettajan taulutyön arvo näkyy selkeissä

muistiinpanoissa
� Käsitekarttojen laatiminen omaan vihkoon

Ydinsisällöt 
� Olennaisen valitseminen opettajan 

ammattitaitoa
� ”Oppikirja ei ole opetussuunnitelma”
� Avainsanat taulun reunaan joka tunti
� Sanalistat selityksineen opetuksen avuksi

� Suomea suomeksi

� Tehtävien eriyttäminen:
� Sama tehtävä, eri sisältö
� Eri tehtävät, eri materiaalit
� Eriyttävät työt molempiin suuntiin



Arviointi
� Joustavat koejärjestelyt

� Selkokieliset kysymykset
� Avustajan käyttö
� Pitempi aika suorittaa koe
� Oman äidinkielen käyttö
� Sanakirjan käyttö kokeessa
� Koe suullisesti

� Arvioidaan edistymistä, osaamista – ei 
kielitaitoa

� Annetaan realistinen kuva osaamisesta
� Mahdollisuus sanalliseen arviointiin aina 

päättöarviointiin saakka

Kokonaan…

� Pääsääntöisesti kun suomen kielen taito on 
riittävä (A.1.3- A.2.1) yleisopetuksen 
ryhmässä opiskelua ajatellen

� Yksilöllistä pohdintaa siirtymisen oikeasta 
ajoituksesta
� Oppilaan kokonaisvaltaisen tilanteen arviointia
� Huomioon myös mm. matemaattisten taitojen 

kehittyminen 

� Valo arvioi yhdessä erityisopettajan kanssa 
milloin oppilas on valmis siirtymään 
yleisopetukseen



…kotiluokkaan

� Oppilashuoltoryhmä kutsuu asianosaiset 
opettajat keskustelemaan oppilaan 
siirtymisestä yleisopetuksen oppilaaksi

� Oppilashuoltoryhmässä mietitään 
yhdessä oppilaan tarvitsemaa tukea

� Vanhemmat, valo ja tulkki tapaavat –
kotiluokan opettaja piipahtaa 
tapaamisessa  

� Oppilas saa osallistumistodistuksen 
valmistavan opetuksen päätteeksi

Suomi toisena kielenä -
opetus
� Äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen 

oppimäärä
� Samasta oppiaineesta ei voi opiskella 

kuin yhtä oppimäärää
� Voidaan opiskella

� Kokonaan erillisessä ryhmässä
� Osittain erillisessä ryhmässä – osittain 

suomea äidinkielenään opiskelevien kanssa 
samassa ryhmässä



Suomi toisena kielenä -
opetus 
� Koskelassa on yleisopetuksessa 57 S2-

oppimäärän mukaan opiskelevaa 
oppilasta

� S2-tunteja on 29, jotka on jaettu luokka-
asteittain seuraavasti
� 1lk 5h, 2lk 5h, 3lk 3h, 4lk 4h, 5lk 4h, 6lk 4h

� Muut tunnit opiskellaan omassa 
luokassa esim. ilmaisutaitoa, käsialaa…

� Arviointi S2-oppimäärän mukaan

Klinikkaluokka 

� Tarkoitettu 3.-6. luokan oppilaille, joilla 
jatkuvaa tuen tarvetta eri oppiaineissa
� Maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden 

suomen kielen taito ei vielä riitä
selviytymään itsenäisesti oppikirjojen 
teksteistä ja tehtävistä

� Yksilöllistetyt oppilaat
� Yleisopetuksen oppilaat, jotka tarvitsevat 

tehostettua tukea oppimisessa



Klinikkaluokka

� Kaikille oppilaille on laadittu HOPS, joka 
tehdään yhteistyössä huoltajan, 
luokanopettajan ja klinikkaluokan 
opettajan kanssa

� Tunnit on palkitettu luokka-asteittain 
tietyissä oppiaineissa riippuen tuen 
tarvitsijoista
� Matematiikka, historia, englanti, fyke, 

ympäristö- ja luonnontieto, äi/S2

Klinikkaluokka

� Klinikkaluokan opettaja tekee tiivistä
yhteistyötä luokanopettajien kanssa

� Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi

� Syyslukukausi 2010
� Noin 30 oppilasta, joista 23 

maahanmuuttajataustaisia
� Oppilaskäyntejä noin 70/viikko
� Opetusryhmiä 13

� 2h samanaikaisopettajana 
� 4h S2-tuntia 5. luokkalaisille



S2-oppijoiden testaus

� Oppilaiden siirtyessä valmistavasta 
opetuksesta yleisopetukseen, 
erityisopettaja kartoittaa mekaanisen 
lukutaidon ja oikeinkirjoitustaidon 
ikäkauden mukaisilla testeillä

� S2-oppilaille pääsääntöisesti samat 
luku- ja kirjoitustaitoa sekä
matemaattisia taitoja mittaavat testit kuin 
suomea äidinkielenään opiskeleville 
oppilaille

S2-oppijoiden testaus

� Sanelukokeista valitaan kuvalliset 
versiot, jotka tukevat sanojen 
ymmärtämistä ja samalla kehittävät  
sanavarastoa 

� Testit tehdään lukukausittain ja niiden 
perusteella oppilaat poimitaan 
erityisopetukseen

� Neuvottelut S2-opettajan sekä
luokanopettajien kanssa oppilaiden 
edistymisestä sekä tuen tarpeesta



Käyttökelpoisia testejä

� Artikulaation seulonta (Onerva Mäki) 1. lk:n 
alussa

� Alkukartoitus. Pikkumetsän aapinen. 
WSOY

� ARMI 1 ja ARMI 2 Luku- ja kirjoitustaidon 
arviointimateriaali. WSOY

� FinRA r.y. Lukemisen ja kirjoittamisen 
testejä

� Arviointipaketti. Tammen kultainen aapinen 
ja lukukirja. Tammi

Käyttökelpoisia testejä

� P. Karppanen, R. Saukkonen & K. 
Stranius. Kirjoituksen kehitystason 
mittari 1997

� MAKEKO. Matematiikan keskeisen 
oppiaineksen kokeet. Opperi

� BANUCA. Lukukäsitteen ja 
laskutaidon hallinnan testi. NMI



Oppimispolun arviointia

� Oppimisvaikeudet tulevat esille kun 
kielen oppimiselle on annettu riittävästi 
aikaa, mutta oppiminen ei edisty

� Koulupsykologin testaukset
� Onko kyseessä laajempi ymmärtämisen 

vaikeus
� Oppimisvaikeus
� Vieraan kielen oppimiseen ja prosessointiin 

liittyvä vaikeus 

Koulun paineet muutokseen

� Varhainen puuttuminen
� Asiantuntemus oppimisvaikeuksien 

tunnistamiseen

� Ennalta ehkäisevät toimenpiteet
� Tehostettu tuki
� Oppimisympäristöjen muokkaaminen 

kaikkien oppijoiden tarpeisiin vastaaviksi
� Opettajien täydennyskoulutus
� Riittävät resurssit 



Outi.laitinen@eduouka.fi

sari.siira-hiitola@eduouka.fi


