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Johdanto
Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle
tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet esiopetukseen tai
perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteet on tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen
oppilaan omassa opinto-ohjelmassa. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille
vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä
perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy
seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestäjä.
Valmistavaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada työpäivinä opetussuunnitelman mukaista opetusta,
oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa
vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan
omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
hyödynnetään kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimisympäristöjä ja monipuolisia
opetusmenetelmiä ja työtapoja.

1 Toimintakulttuuri ja sen periaatteet
Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia.
Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat tulevat hyvinkin erilaisista
kulttuureista ja koulukulttuureista, on tärkeää luoda ja kehittää yhteistä toimintakulttuuria.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen toimintakulttuuri rakentuu oppivan yhteisön
periaatteille. Erilaiset tilanteet kehittävät oppilaan kykyä toimia sekä itsenäisenä yksilönä että
yhteisön jäsenenä ja antavat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.
Perusopetukseen valmistava opetus niveltyy osaksi perusopetusta ja koulussa vallitsevaa
toimintakulttuuria, mutta myös vaikuttaa muun koulun toimintakulttuurin ja käytänteiden
kehittämiseen. Lieksassa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan sen
koulun periaatteita ja toimintakulttuuria, jonka alaisena valmistavan opetuksen ryhmä
hallinnollisesti toimii. Koulujen toimintakulttuureissa otetaan huomioon
monikulttuurisuuteen liittyvät tekijät.

2 Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan
oppilaan suomen tai ruotsin kielen taitoa. Suomen tai ruotsin kielessä tavoitellaan kehittyvää
alkeiskielitaitoa. Opetuksen tavoitteena on edistää tasapainoista kehitystä ja kotoutumista
suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten.
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Valmistavassa opetuksessa kehitetään oppilaan laaja-alaista osaamista sekä annetaan
opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa
äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Laajaalaisen osaamisen ja eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana on tarpeen oppia vähitellen myös itsenäistä
työskentelyä, tiimityöskentelyä, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja tiedonhakutaitoja.
Oppilaat harjaantuvat valmistavan opetuksen aikana perusopetuksen työtapoihin.
Tavoitteena on, että oppilaat pystyvät vähitellen myös itse asettamaan itselleen
oppimistavoitteita sekä harjaantuvat oppimaan oppimisen taidoissaan. Eri oppiaineet ja
niiden tavat käyttää kieltä ovat keskeisiä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, opetus
edellyttää kielitietoisia työtapoja kaikissa oppiaineissa
Valmistavan opetuksen muiden oppiaineiden opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan
aikaisemmat opinnot. Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen
tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon
kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. Perusopetukseen valmistavan
opetuksen aikana opiskeltavat oppiaineet valitaan siten, että oppilas pystyy valmistavan
opetuksen jälkeen opiskelemaan hänelle osoitettavassa esi- tai perusopetuksen ryhmässä ja
että valmistavan opetuksen opinnot mahdollistavat myöhemmin perusopetuksen
suorittaminen Suomessa. Lähtökohtana suunnittelulle ovat perusopetuksen kyseisten
vuosiluokkien opetuksen tehtävä ja siirtymävaiheen kuvaus sekä vuosiluokilla opiskeltavat
oppiaineet

3 Periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat
eikä perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista
tuntijakoa tai oppimäärää. Tästä syystä 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.
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4 Oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuoltosuunnitelmana toimii kyseisen koulun
koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma, jonka alaisena valmistavan opetuksen ryhmä
hallinnollisesti toimii. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan oppilaan ja tarvittaessa
huoltajan suostumuksella. Tähän oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyy myös suunnitelma
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaalla on oikeus opetukseen osallistumisen
edellyttämään maksuttomaan oppilashuoltoon. Yhteisön ja yksittäisten oppilaiden
terveydestä, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen ulottuu kaikkeen koulutyöhön.
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista
vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä.

5 Ohjaustoiminta oppimisen tukena
Oppilaan opiskelua perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella
siten, että opiskelutaidot ja elämänsuunnittelun kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot
kehittyvät. Ohjausta voidaan toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
kuvattujen ohjaustoiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Perusopetukseen siirtymistä suunniteltaessa tulee huolehtia siitä, että tieto oppilaan
valmiuksista ja edistymisestä valmistavassa opetuksessa siirtyy seuraavaan 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.

6 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
6.1 Opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen
Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään suomen tai ruotsin
kielen sekä eri oppiaineiden tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi
kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat hahmottavat koulussa
opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja
ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja
jäsentämiseen. Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja
koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti
oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.
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Valmistava opetus pyritään järjestämään niin, että oppilaiden väliset erot otetaan huomioon.
Esimerkiksi eri-ikäiset ja kielitaidoltaan eritasoiset oppilaat voidaan jakaa omiksi ryhmikseen.
Lisäksi oppilaiden erilaiset oppimistarpeet voidaan ottaa huomioon eriyttämällä opetusta.
Valmistavaa opetusta kehitetään tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti yhtenäisenä
kokonaisuutena, jossa kielitaito ja muut valmiudet kehittyvät jatkuvasti. Oppilaat saavat myös
mahdollisuuksia oppia toisiltaan, tukea toisiaan ja toimia kielenkäytön mallina toisilleen.
Tärkeässä asemassa on opettajan antama vuorovaikutuksellinen tuki, jonka avulla oppija
suoriutuu myös sellaisista tehtävistä, jotka voisivat itsenäisesti olla mahdottomia suorittaa.
Jotta oppimistapahtuma olisi toimiva, sen suunnittelu edellyttää hyvää oppilaantuntemusta.
Niinpä on tarpeen selvittää mm. oppilaiden opiskelutottumukset, asenteet suomen kieltä
kohtaan sekä käsitykset suomen kielen taidon tärkeydestä ja vaikeudesta sekä oppilaiden
lähtötaso eri kielitaidon osa-alueiden osalta. Tämän pohjatiedon varassa opettaja voi tarpeen
mukaan eriyttää muun muassa eri oppiaineiden opetukseen käytettävää aikaa, oppiaineksen
syvyyttä tai laajuutta, menetelmiä, työtapoja tai materiaaleja. Eriyttäminen tarkoittaa
käytännössä ennen kaikkea sisältöjen valintaa sekä tarkoituksenmukaisia opetusjärjestelyitä.
On tärkeää, että jokainen oppilas saa oman taitotasonsa mukaisia ja sopivan haastavia
tehtäviä. Myös mahdolliset oppimisvaikeudet on tärkeä selvittää, jotta tuen tarve voidaan
ottaa huomion.

6.2 Erityisopetus ja kouluohjaajan tuki
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilas on oikeutettu riittävään ja oikea- aikaiseen
tukeen opiskelussaan jo valmistan opetuksen aikana. Yleensä tämä tarkoittaa erityisopetusta
ja kouluohjaajan tukea opiskelussa. Luku- ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen
varataan riittävästi aikaa. Mikäli oppilaan taidot eivät riitä perusopetuksessa opiskeluun, tulee
oppilaan omassa opinto-ohjelmassa kiinnittää erityistä huomiota riittävään ja oikea-aikaiseen tukeen
perusopetukseen siirryttäessä. 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.

7 Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin
liittyvistä menettelytavoista
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään
kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma.
Suunnitelma voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia
kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset
toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.
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Lieksassa perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja
kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista on sama kuin
siinä koulussa, johon perusopetukseen valmistava ryhmä kuuluu hallinnollisesti.

8 Yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa
Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat integroituvat esi- ja perusopetukseen
valmistavan opetuksen aikana omien taitojensa mukaan ikäryhmäänsä vastaavien oppilaiden
yhteyteen eri oppiaineissa.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden valmistavan opetuksen ja esija perusopetuksen yhteistyölle. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja
toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia.
Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan väliselle
yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen
merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppimiskokonaisuuksien
sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä
oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa
käytetään suomen tai ruotsin kielen taitoa kehittäviä sekä eri oppiaineille ominaisia
tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.

9 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.

10 Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ollaan oppilaiden erilaisten taustojen, kielen ja
kulttuurin vuoksi tekemisissä tulkkien ja kulttuuritulkkien sekä kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa.
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11 Oppilaan arviointi ja todistukset.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen
valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan
opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan
oppilaan edistymistä 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 tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Jos
oppilas siirtyy perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen perusopetukseen, voidaan
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa saavutettu osaaminen hyväksi lukea, jos oppilaalla on
perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot.

Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri
oppiaineissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.. 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. Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen
oppimäärän suorittamisesta kokonaan tai osittain. Erityisessä tutkinnossa käytettäviä todistuksia
koskevat määräykset sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.
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