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1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 

 

Perusopetuslaissa (628/1998) säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen 

valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen 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 suomenkielisiin 

opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa 

määritellyllä tavalla. Integroinnilla edistetään kotoutumista, suomen tai ruotsin kielen kehittymistä 

ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. 

 

Valmistavan luokan opetus on yksilöllistä ja toteutetaan oppilaan henkilökohtaisen 

opintosuunnitelman mukaisesti.  

 

Ruovesi        
 

Ruovedellä annetaan tarpeen mukaan valmistavaa opetusta. Valmistavan luokan oppilaat ovat 

oikeutettuja koulun normaaleihin tuki- ja oppilashuoltopalveluihin. 
 

Ruoveden kunnassa järjestetään valmistavaa opetusta kaikille niille esi- ja perusopetusikäisille 

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden kielitaito ei riitä perusopetuksessa opiskelemiseen. 

Jos tällaisia oppilaita on kunnassa useampia, niin opetus järjestetään omassa valmistavan 

opetuksen ryhmässä. Ryhmässä toimii opettajan apuna koulunkäynnin ohjaaja. Valmistavan 

opetuksen ryhmäkoko on enintään 15 oppilasta. Esikouluikäinen voi osallistua myös valmistavaan 

opetukseen. Mikäli oppilaalla epäillään olevan erityisiä oppimisvaikeuksia ja/tai kehityshäiriöitä; 

sosioemotionaalisia ongelmia, luku- ja 

kirjoitustaidottomuutta, fyysisiä rajoitteita, niin valmistavan opetuksen järjestäminen pohditaan 

tapauskohtaisesti. Mikäli Ruovedellä on vain yksittäisiä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, heidät 

integroidaan lähikouluun tarvittavin tukitoimin. Tarvittavat tukitoimet ovat lähinnä: 

 

koulunkäynninavustaja tilanteen mukaan 

tukiopetustunnit  
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suomi toisena kielenä S2-opetus 
 

 Valmistavan opetuksen opettaja sekä koulunkäynnin ohjaaja toimivat maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden tukena tarpeen mukaan perusopetuksen ajan. Tavoitteena on, että valmistavassa 

opetuksessa vietetyn lukuvuoden jälkeen oppilas voisi jatkaa oman 

tasonsa mukaisessa perusopetuksen ryhmässä. Tällöin hänelle laaditaan henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma ja tarvittaessa jatketaan suomi toisena kielenä (S-2) opetusta perusopetuksen 

ohella. 
 

 

2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 
 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman laatimisesta vastaa opetuksen 

järjestäjä. Lähtökohdan opetussuunnitelman laatimiselle muodostavat perusopetukseen 

valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi valtioneuvoston asetuksessa 

422/2012 määritellyt yleiset ja perusopetukseen valmistavaa opetusta koskevat valtakunnalliset 

tavoitteet(2015) sekä soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet(2014). 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla: 

• opetuksen tavoitteet ja opetusjärjestelyt 

• periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi 

• oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen 

• ohjaustoiminta opiskelun tukena ja erilaiset oppimisympäristöt oppimisen 

tukena 

• erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus 

• yhteistyö perusopetuksen kanssa 

• kodin ja koulun yhteistyö 

• yhteistyö muiden tahojen kanssa 

• oppilaan arviointi ja todistukset  

 

3. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 

3.1. Yleiset tavoitteet ja yhteistyö perusopetuksen kanssa 

 

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen 

taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia 

valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilaalle 

annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa 

äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Eri oppiaineiden 

opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, joten 

valmistavan opetuksen opettajan ja perusopetuksen opettajien yhteistyö on tärkeää. 

 

Koulun pedagogisissa järjestelyissä ja opetuksessa otetaan huomioon, että oppijat ovat iältään, 

opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ja että oppilaan opetusjärjestelyt suunnitellaan ja 

opetusta eriytetään oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti.  
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Ruovesi    
 

Mikäli Ruovedelle perustetaan erillisiä valmistavan opetuksen ryhmiä, yhteistyö perusopetuksen 

kanssa on tärkeää. Integrointia perusopetuksen luokkiin aletaan toteuttaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Myös koulun muut yhteiset tapahtumat järjestetään yhteistyössä.  

Valmistavan opetuksen sekä ryhmän perustamisesta päättää sivistyslautakunta. Valmistavassa 

opetuksessa lähiesimiehenä toimii ko. koulun johtaja/rehtori. Hallinnollista toimintaa johtaa 

sivistystoimenjohtaja. 

 

3.2.  Luku- ja kirjoitustaidottomat oppilaat 

 

Lapsilla ja nuorilla, joilla on heikko luku- ja kirjoitustaito, painotetaan perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa näiden taitojen oppimista. Oppilaan oman opinto-ohjelman tavoitteet 

asetetaan siten, että oppilaat saavat omalle taito- ja ikätasolleen soveltuvaa opetusta. Sisällöt 

valitaan niin, että ne tukevat arkitilanteista selviytymistä, kotoutumista ja auttavat 

opiskelijaidentiteetin kehittymisessä. Oman äidinkielen opiskelu edistää oppilaan oppimistaitoja ja 

vahvistaa kulttuurista identiteettiä. 

Tarvittaessa oppilas voi jatkaa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, siirtyä opiskelemaan 

vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten 

soveltuvin tukitoimin. Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman oppilaan riittävästä 

tuesta huolehditaan. 

 

3.3. Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 

Suomi toisena kielenä 

 

Suomen kielen opintojen tavoitteena on kielitaidon tasojen kuvausasteikolla taso A1.3–A2.1(liite ), 

joka kuvaa keskimäärin oppilaan osaamista valmistavan opetuksen päättyessä. Perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi toisena kielenä -opinnoissa. Opetuksessa noudatetaan 

soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän opetussuunnitelman 

perusteita. Suomi toisena kielenä -opinnot ovat pohjana kaikille muille opinnoille. Perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa suomi toisena kielenä -opintojen tavoitteena on antaa oppilaille 

tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan koulu- ja 

opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen taito. Oppilaalle laaditussa 

omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset tavoitteet ja sisällöt. 

 

Ruovesi    
 

Ruovedellä toisena kielenä on suomi. Opetus tapahtuu heti valmistavan opetuksen alettua suomen 

kielellä. Opetuksessa keskitytään kehittämään yksilöllisesti oppilaan kielitaidon keskeisiä osa-

alueita ja kasvattamaan sanavarastoa. 
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Keskeisiä tavoitteita suomi toisena kielenä –opiskelussa perusopetuksessa ovat: 

- puhuminen: ilmaisee itseään suullisesti 

- selviää suomen kielellä arkielämän tilanteissa 

- ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä (puhekielen ja kirjakielen ero) 

- saavuttaa riittävän teknisen lukutaidon 

- saavuttaa hyvän kirjoitustaidon 

- hallitsee tarvittavan sanavaraston 

- tuntee suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuriperintöä 

- osaa arvioida omaa kielitaitoaan 

 

Esiopetuksessa keskeiset sisältöalueet harjaannuttavat kielenkäyttöön eri tilanteissa ja 

kotoutuminen suomalaiseen kulttuuriin mahdollistuu. Suomen kielen oppiminen nivoutuu 

esiopetuksessa kaikkiin esiopetuksen eri osa-alueisiin. Esiopetuksessa S-2 kielen oppimista voidaan 

tukea leikin, toiminnan, tehtävien ja draaman keinoin. 

 

Oppilaan oma äidinkieli 

 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen 

hallintaa, kulttuuritaustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oppilaille järjestetään 

opetusta mahdollisuuksien mukaan. 

 

Ruovesi    
 

Ruovedellä oppilaan oman äidinkielen opetusta pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yhteistyötä tehdään huoltajien ja vastaanottokeskuksen kanssa. 

 

Muut kielet 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen opetuksen 

tavoitteet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä opetussuunnitelman 

perusteita soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään kunnan kieliohjelman 

mukaisesti. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan 

opinto-ohjelmaansa voidaan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen 

valmistavan opetuksen aikana. 

 

 

3.4 Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 

Valmistavan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat opinnot ja kulttuuritausta. 

Opetuksessa hyödynnetään oppilaan tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, 

elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. Valmistavan opetuksen 

aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin 

perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Sisältöjä suunniteltaessa 

otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. 

Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielisen 

opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa muiden oppiaineiden 

tavoitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan, vaikka suomen/ruotsin 
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kielen taidot kehittyisivätkin muita taitoja hitaammin. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan 

oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Valmistavassa opetuksessa hyödynnetään 

kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja 

työtapoja. Monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat oppilaalle mielekkäitä ja monipuolisia 

tilanteita käyttää kieltä eri kommunikaatioympäristöissä. Erilaiset tilanteet kehittävät oppilaan 

kykyä toimia sekä itsenäisenä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja antavat valmiuksia elinikäiseen 

oppimiseen. Oppimisympäristöt tutustuttavat oppilasta suomalaiseen kulttuuriin ja edistävät hänen 

kotoutumistaan lähiympäristöön sekä laajemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

 

4. Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen 

 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole olemassa valtakunnallista tuntijakoa tai 

oppimäärää, joten jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opinto-

ohjelmaan kirjataan: 

• oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet 

• oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin 

väliajoin 

• opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö 

• oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen 

• ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet 

Opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. 

Valmistavan opetuksen oppilaalle voidaan laatia myös oppimissuunnitelma. 

 

Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan 

kotouttamissuunnitelmaa. 

 

Ruovesi    
 

Ruovedellä valmistavassa opetuksessa oppilaan osaamisalueita kartoitetaan jatkuvasti opetuksen 

yhteydessä. Yhteistyötä tehdään vastaanottokeskuksen kanssa. Tämän lisäksi oppilaalle laaditaan 

oma valmistavan opetuksen oppimissuunnitelma, johon voidaan kirjata myös oppilaan vahvuudet ja 

mahdolliset tuen tarpeet. Tarvittaessa voidaan käyttää vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. HOJKS 

laaditaan noin kolmen kuukauden päästä valmistavan opetuksen aloittamisesta. 

 

Yhteispalavereja opettajien ja vastaanottokeskuksen kanssa järjestetään joustavasti tarpeen 

mukaan. Yhteistyöstä vastaavat valmistavan opetuksen opettaja, ko. koulun johtaja/rehtori, 

sivistystoimenjohtaja ja vastaanottokeskuksesta nimetyt henkilöt. 

 

Vastaanottokeskus ottaa yhteyden sivistystoimenjohtajaan, jos vastaanottokeskuksessa on 

lapsi/nuori joka voisi siirtyä joko valmistavaan opetukseen ja tukitoimin perusopetusryhmään (ks. 

Kohta 1). Tällöin selvitetään mahdollisuudet siirtyä opetukseen yhteistyössä ko. koulun tai 

valmistavan opetuksen ryhmän kanssa. 
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5. Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki 

 

Kun perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve opiskelun tukeen, tuki 

annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 

oppilaille annetaan tarvittaessa tukiopetusta, oppilashuollollisia tukitoimenpiteitä sekä osa-aikaista 

erityisopetusta. Jos annettu tuki ei riitä, on tarpeen kartoittaa oppilaan erityisen tuen tarve. Syrjintää, 

rasismia, väkivaltaa tai kiusaamista ei sallita missään muodossa eikä keneltäkään. 

 

 

 

 

                     
Ruovesi 
 

Oppilaan tuen tarve selvitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät kasaudu 

ja monimuotoistu. 

 

 

5.1. Kodin ja koulun yhteistyö 

 

Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille 

annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan 

arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä 

oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä 

jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. 

 

                                 

Ruovesi   
 

Kodin ja koulun yhteistyön perusteet löytyvät kunnan esi-, alku- ja muun perusopetuksen 

opetussuunnitelmista. Tämän lisäksi jokainen Ruovedellä toimiva koulu määrittelee 

vuosisuunnitelmassaan kodin ja koulun välisen yhteistyön käytännön tasolla. Tätä yhteistyömallia 

sovelletaan myös valmistavassa opetuksessa. 

Myös esiopetuksessa jokaisella yksiköllä on vuosittain kirjatut yhteistyömuodot kodin kanssa. 

Mahdollisissa vanhempainvarteissa tai keskusteluissa/vastaavissa tulee olla mahdollisuus käyttää 

tulkkia yhteisen kielen puuttuessa. 

 

5.2. Oppilashuolto 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuollolla 

tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 
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hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 

Valmistavassa opetuksessa kiinnitetään erityistä huomioita oppilaiden tuen tarpeiden varhaiseen 

tunnistamiseen ja tukitoimet aloitetaan heti tarpeen ilmetessä. Lisäksi huoltajille annetaan riittävät 

tiedot suomalaisen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän tukitoimien saatavuudesta, 

menetelmistä ja käytännöistä. Tukea suunniteltaessa tehdään yhteistyötä perheen sekä perheelle 

mahdollisesti tehtävän kotoutumissuunnitelman laatijoiden kanssa. Tarvittaessa on huolehdittava 

tulkkauksen järjestämisestä. Oppilaan tuen tarpeet arvioidaan valmistavan opetuksen aikana 

yhteistyössä koulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Valmistavan opetuksen koulukohtainen 

oppilashuoltosuunnitelma voidaan sisällyttää perusopetusta koskevaan oppilashuoltosuunnitelmaan. 

 

                     
Ruovesi 

 
Erityisopetuksen ja varhaisen puuttumisen järjestelyissä etsitään uudenlaisia toimintatapoja, jotta 

kiertävän erityisopettajan palvelut saadaan maksimaaliseen käyttöön. Koulun 

oppilashuoltosuunnitelmaan lisätään valmistavan opetuksen oppilashuoltosuunnitelma. 

 

 

5.3. Oppilaanohjaus 

 

Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilaanohjaus valmistavassa opetuksessa toteutetaan. 

Ohjausta toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen ohjaustoiminnalle 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea hänen sosiaalista 

kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua valmistavassa opetuksessa 

tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset 

tiedot ja taidot kehittyvät. 

Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan valmiuksista ja 

edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavan kouluun. Oppilaalle ja hänen 

huoltajalleen annetaan mahdollisuus tutustua ajoissa tulevaan kouluun. Valmistavan opetuksen 

oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista 

mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

 

 

Ruovesi     
 

Valmistavan opetuksen oppilaanohjaus toteutetaan monialaisessa koulun työryhmässä, johon 

kuuluvat valmistavan ryhmän opettaja ja kyseessä olevan koulun koulunjohtaja/rehtori. 

Yhteiskoululla opinto-ohjaaja ja aineenopettajan yhdessä suunnittelevat maahanmuuttajataustaisen 

oppilaan opinto-ohjelman. 
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5.4.  Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin 

liittyvistä menettelytavoista 

 

Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään 

perusopetuslaissa(mm.35a§, 36§ ja 36a§). 

 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun 

esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista 

keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja 

huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä 

vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on 

oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös 

kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. 

 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. 

Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai 

laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia 

keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa 

käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa 

tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. 

  

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja 

määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan 

luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi 

työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä 

olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus 

kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä 

toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.  

 

 

 

6. Oppilaan arviointi 

 

Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille 

annettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan 

edellytyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan 

kuva myös perusopetuksen vaatimuksista. 

 

Oppilaan suomen kielen taitoa arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikolla. Perusopetukseen 

valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeroarvostelua. Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki 

oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen havainnointiin ja 

näyttöön. 

 

7. Todistukset 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus. 

Todistukseen merkitään opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa 

kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. 
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Ruovesi     
 

Esiopetusvuoden päättyessä myös esioppilaat saavat osallistumistodistuksen valmistavasta 

opetuksesta. 

 

8. Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen 

aikana 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua 

perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen 

edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa (38 

§) tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. 

Erityisessä tutkinnossa selvitetään eri tavoin, vastaavatko oppilaan tiedot ja taidot perusopetuksen 

oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja kyseisessä oppiaineessa. Tutkintoon osallistuvan oppilaan 

osaamista arvioidaan suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin eri oppiaineiden 

tavoitteisiin. Oppilaan osaamisen tason määrittelyssä käytetään apuna perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä hyvän osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin 

kriteerejä. Erityisessä tutkinnossa voidaan suorittaa oppiaineen koko oppimäärä tai osia siitä, kuten 

jonkin vuosiluokan oppimäärä. 

Erityisessä tutkinnossa käytettäviä todistuksia koskevat määräykset sisältyvät perusopetuksen 

valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2015 lukuun 8. ja 9. 
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 Liitte 1. 

 

Suomi toisena kielenä 

 
VUOSILUOKAT 1−9  
 
Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko 
kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Opetuksen 
laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu suomi 
toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä -opetusta.     
     Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: oppilas 
oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen 
taito oman äidinkielensä rinnalle. 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.      
     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 
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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. 

 
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 
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Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, 
mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palautekäyttäytyminen 

 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 

 
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) 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. 
 
 


