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Valmistava opetus Koivuhaan koulussa

Tällä hetkellä Paraisten kaupungissa toimii yksi valmistavan opetuksen luokka. 

Luokka toimii Koivuhaan koulussa ja kaikki oppilaat ovat alakouluikäisiä. 

Valmistavaan opetukseen ovat oikeutettuja yhden lukuvuoden ajan kaikki ne 

maahanmuuttajataustaiset lapset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja joiden kielitaito ei ole 

riittävä yleisopetukseen. 

Luokkakoko on 1-10 oppilasta, aikuisia luokassa on kaksi, opettaja ja ohjaaja.

Koivuhaan koulussa opiskelee tällä hetkellä 35 oppilasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. 

Heistä seitsemän kotiluokkana toimii tällä hetkellä valmo (valmistava opetus).



Opetus käytännössä

-monikielinen ohjaus

Kaikki oppilaat opiskelevat oman taitotason mukaisesti pääpainona suomen kielen 

oppiminen. Jokainen oppilas kohdataan yksilöinä ja näin ollen myös opetus on yksilöllistä. 

Oppilaita pyritään integroimaan taito- ja ikätason mukaan yleisopetuksen luokkiin. Integrointi 

aloitetaan yleensä taitoaineissa, musiikki, liikunta ja kuvaamataito. Osa oppilaista pystyy 

integroitumaan nopeasti myös esim. matematiikan tunneille. Tärkeää on antaa oppilaalle 

oman tasoisia tehtäviä, jolloin integrointi pysyy mielekkäänä ja on sujuvaa.

Koulumme “vanhat valmot” sekä oman äidinkielen opettaja toimivat tarvittaessa apuna 

päivittäisten asioiden hoitamisessa. 

Monikielinen ohjaus tapahtuu suullisesti, mutta myös eleet, ilmeet ja kuvat ovat kaiken aikaa 

käytössä.



Kommunikaatio ja vuorovaikutus kodin 

ja koulun välillä

Kaupungin pakolaisohjaaja saattaa oppilaat kouluun heidän aloittaessa valmossa. Mukana 

on myös vanhemmat. Tällöin tutustutaan ensimmäistä kertaa perheeseen ja käydään läpi 

oppilastietolomakkeet yms. tärkeä käytännön asiat.

Lukuvuoden alussa pidetään vanhempainilta, jossa paikalla on tulkki. 

Kun koulua on käyty muutama kuukausi vanhemmat kutsutaan koululle ensimmäiseen 

tapaamiseen. Mukana on aina tulkki, jolloin varmistetaan sujuva tiedon kulku. Tapaamisia 

pidetään tarvittaessa, mutta aina vähintään kaksi kertaa valmistavan opetuksen aikana. 

Tapaamisissa myös päivitetään oppilaan oppimissuunnitelma.

Päivittäinen kommunikaatio tapahtuu helpoiten puhelimen avulla, lyhyet viestit ja keskustelut 

ovat mahdollisia ilman yhteistä kieltäkin.



Haasteet

Jokainen oppilas on oma yksilönsä ja jokainen etenee omaa tahtiaan. Tämä korostuu 

valmistavassa opetuksessa, jossa oppilaat ovat myös eri ikäisiä, heidän koulutaustansa on 

erilainen, heillä voi olla keskenään eri äidinkieli, murre ja kulttuurinen tausta, myöskin uskonto 

ja kotimaa voi olla kaikilla eri. 

Haasteita tuo myös oppilaiden oppimisen arviointi ja seuraaminen, koska kielitaidottomasta 

lapsesta ei välttämättä heti pysty näkemään, onko hänellä jokin oppimisvaikeus tai muu este 

oppimiselle, jolloin hänen tulisi saada opiskeluun heti erityistä tukea.

Valmistava opetus on kaikin tavoin erityisopetusta.



Mahdollisuudet

Valmistavassa opetuksessa on läsnä oppimisen ilo konkreettisesti, kun kaikkien kanssa 

lähdetään liikkeelle kielitaidon suhteen nollasta, suurin osa on myös luku- ja 

kirjoitustaidottomia tai jos nämä taidot ovat, on kielenä usein arabia (aakkoset, luku- ja 

kirjoitussuunta eri kun meillä).

Kulttuurinen moninaisuus ja rikkaus näkyy kaikessa, oppilaat ovat erittäin koulumyönteisiä ja 

kiitollisia mahdollisuudesta oppia. 

On suuri rikkaus Koivuhaan koulun kaikille oppilaille, että joukossa on eri kulttuuritaustan 

omaavia lapsia. Oppilaat oppivat suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden arvostamista toisiltaan ja 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat oppivat uuden kulttuurin tavat toimia ikätovereitaan 

seuraamalla.



Valmon jälkeen

Vaikka oppilas on ns. valmistavassa vaiheessa yleensä vain yhden lukuvuoden ei hänen tuen 

tarpeensa lopu siihen. Valmistavan luokan jälkeen oppilas pyritään siirtämään omaa ikä-

ja/tai kehitystasoa vastaavalle yleisopetuksen luokalle. 

Mitä vanhempi oppilas on, sitä enemmän tämä aiheuttaa yleensä haasteita, sillä vuodessa ei 

ehdi sisäistämään monen kouluvuoden oppisisältöjä kaiken muun uuden lisäksi.

Oppilaat siirretään valmistavan opetukseen jälkeen tehostettuun tukeen, he tulevat 

tarvitsemaan erityisopettajan tukea suomen kielessä ja usein myös muussa oppimisessa läpi 

koko kouluaikansa.



Tukitoimet

Koivuhaan koulussa nykyisille ja entisille valmistavan luokan oppilaille tarjotaan oman 

uskonnon (islam) opetuksen lisäksi myös oman äidinkielen opetusta (arabia).

Vanhat valmot saavat myös omalla äidinkielellään tukea reaaliaineiden opetukseen. Tällä 

hetkellä koulussa toimiin myös SPR:n läksykerho maahanmuuttajalapsille.

Oppilaat ovat oikeutettuja saamaan myös S2-opetusta (suomi toisena kielenä).

Kaikkiin vanhempaintapaamisiin ja muihin virallisiin tilaisuuksiin koululle tilataan oman 

äidinkielen tulkki tarvittaessa paikalle.

Moniammatillinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Kaupungissamme työskentelee 

pakolaisohjaaja, joka kutsuu säännöllisesti kokoon koto-ryhmän, joka kostuu 

maahanmuuttajalasten kanssa päivittäin tekemisissä olevista henkilöistä 

varhaiskasvatuksesta yläkouluun.


