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1. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta ope-
tuksesta, jonka tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja 
muut tarpeelliset valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista 
kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edis-
tää oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Opetuksen tavoitteet on 
tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa. Tavoitteiden 
määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito sekä oppilaan aikaisempi kou-
lunkäyntihistoria. Valmistava opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, jotka osaavat vain vähän tai jo 
jonkin verran suomea, mutta tarvitsevat tukea keskeisten käsitteiden hallinnassa, sanavaraston laajen-
tamisessa, oman ilmaisun vahvistamisessa, ohjeiden ymmärtämisessä ja muissa kouluvalmiuksissa. 
Valmistavaan opetukseen voidaan sijoittaa myös lapsia, jotka eivät osaa lainkaan suomen kieltä.  
 
Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä van-
hemmille vähintään 1000 tuntia. Keskimäärin valmistavaa opetusta annetaan yhden lukuvuoden ajan. 
Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todet-
tujen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta. Perusope-
tukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetukseen. Perusopetukseen siirryttyä 
oppilas voi jatkaa tuettua opiskelua. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen järjestä-
jä. Valmistavan opetuksen järjestämistapa vaihtelee tilanteen mukaan ja valmistavaa opetusta voidaan 
järjestää myös yhdelle oppilaalle. Perusopetusikäiset maahan muuttaneet oppilaat pääsääntöisesti 
integroidaan perusopetuksen opetusryhmiin. Oppilaan sijoittamisessa ja perusopetukseen siirtymises-
sä voidaan poiketa esitetystä mallista, mikäli se on oppilaan kielellisen kehittymisen ja kokonaisedun 
mukaista. Tarvittaessa valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös erillisessä valmistavan opetuksen 
ryhmässä. Valmistavaa opetusta tarvitsevat esiopetusikäiset lapset integroidaan lähipäiväkodin/koulun 
esiopetusryhmään. Esiopetuksen valmistavaa opetusta toteuttaa ryhmän henkilöstö. Jokaiselle valmis-
tavan opetuksen oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma. 
 
Valmistavan opetuksen oppilaita integroidaan perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen-
kielisiin opetusryhmiin oppilaan omassa oppimissuunnitelmassa ja opinto-ohjelmassa määritetyllä ta-
valla. Oppimissuunnitelman mukaisten opetusjärjestelyjen toteutuminen edellyttää koulussa yhteis-
suunnittelua. Valmistavassa opetuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kunnan tarjoamia liikun-
ta- ja kulttuuripalveluja. 
 
Lapinlahden kunnassa valmistavan opetuksen opetuskielenä on suomi. Valmistavaa opetusta toteute-
taan yhteistyössä perusopetuksen muiden opettajien kanssa. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden 
ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehi-
tystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden omissa opinto-ohjelmissa asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamisen. 
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Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman 
mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tar-
peen ilmetessä.  

 
 

2. PERUSOPETUKSEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 
 
Lapinlahden kunnan perusopetuksen valmistavan opetussuunnitelman perustana ovat valtakunnalliset 
perusopetukseen valmistavan opetussuunnitelman perusteet, joissa on määritelty jokaista opetuksen 
järjestäjää koskevat peruslinjaukset. Lapinlahden kunnan valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan 
on tarkennettu valtakunnallisia linjauksia ja lisätty paikallisia huomioita.  
 
Lapinlahden kunnan perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa kuvataan 

- toimintakulttuuri ja sen periaatteet   
- opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt   
- periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi   
- oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen   
- ohjaustoiminta oppimisen tukena   
- oppimisen ja koulunkäynnin tuki   
- suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvis-

tä menettelytavoista  
- yhteistyö perusopetuksen kanssa  
- kodin ja koulun yhteistyö−yhteistyö muiden tahojen kanssa 
- oppilaan arviointi ja todistukset. 

 
 
 

3. PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET SI-
SÄLLÖT 

3.1. Yleiset tavoitteet ja yhteistyö esi- ja perusopetuksen kanssa 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan 
suomen tai ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 
sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten. Valmistavassa opetuksessa kehitetään oppi-
laan laaja-alaista osaamista sekä annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja mahdollisuuksien 
mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa tarkemmin määritellyllä 
tavalla. Laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteita. 
 
Opetuksen tavoitteiden määrittelyssä, sisältöjen valinnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, 
että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia. Opetusta eriytetään oppilai-
den ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan 
huomioon, ja jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaan omalla 
äidinkielellä tuettu opetus edistää sisältöjen omaksumista. Valmistava opetus edistää sukupuolten 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  
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Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaalla on heikko luku- ja/tai kirjoitustaito, tulee oppi-
laan oman opinto-ohjelman tavoitteet asettaa siten, että oppilas saa omalle taito- ja ikätasolleen so-
veltuvaa luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Oppilaan oman äidinkielen opetuksella voidaan edistää oppi-
laan luku- ja kirjoitustaitoa. 
 
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 si-
tomattoman opinto-ohjelman mukaisesti tai muulla tavoin hänelle parhaiten soveltuvin tukitoimin. 
Perusopetukseen siirtyvän luku- ja kirjoitustaidottoman oppilaan riittävästä tuesta huolehditaan. 
 
Oppilasta opettavien opettajien välinen yhteistyö on oleellista valmistavan opetuksen aikana. Yhteistyö 
helpottaa oppilaan integroitumista perusopetuksen ryhmään ja tulee hänen oppimistaan. Valmistavas-
sa opetuksessa olevan oppilaan oppimissuunnitelmaan kirjataan oppimisen tavoitteet, sisällät ja oppi-
laan viikoittainen työmäärä. Oppimissuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan oppilaan ikä ja opiskelu-
valmiudet. Opetuksen tulee keskittyä niihin oppisisältöihin, joiden hallinta on tarpeen oppilaan siirty-
essä perusopetukseen. Jos oppilaan koulunkäyntihistoria on lyhyt tai katkonainen tai opiskelu on poi-
kennut huomattavasti suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista, sisällöistä ja 
työtavoista, oppilaan oppimissuunnitelma sisältää useampien vuosiluokkien keskeisiä sisältöjä ja ta-
voitteita. Oppilasta tuetaan vuorovaikutukseen koulun muiden oppilaiden kanssa. 
 
Valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat esiopetuksen ja koulun yhteisiin tapahtumiin. Yhteistoi-
minta perusopetuksen ja esiopetuksen oppilaiden kanssa edistää kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen 
kehittymisen lisäksi sosiaalisten suhteiden syntymistä. Yläkouluikäisten valmistavan opetuksen keskei-
senä tavoitteena on luoda edellytykset perusopetuksen päättövaiheen opiskelulle sekä orientoida 
nuorta jatkokoulutukseen suuntautumisessa ja ammatinvalinnassa. 

 

3.2. Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

3.2.1. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus 
-opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Opetuksessa noudatetaan soveltu-
vin osin perusopetuksen suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärän opetussuunnitel-
man perusteita. Opetuksen pääpaino on suomi toisena kielenä -oppimisen ohella luku- ja kirjoitustai-
don oppimisessa, esiopetuksessa luku- ja kirjoitustaidon valmiuksien oppimisessa sekä niissä perusasi-
oissa, jotka tukevat arkitilanteissa selviytymistä, kotoutumista ja oppijan identiteetin kehitystä. Luku- 
ja kirjoitustaidon omaksumiseen ja varmentamiseen on varattava riittävän pitkä aika.  
 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintojen 
tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa otetaan 
huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen kielen 
taito. Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset suomen kielen ope-
tuksen tavoitteet ja sisällöt. 
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Oppilaalla on mahdollisuus oppia suomen tai ruotsin kieltä sekä ohjatuissa ryhmätilanteissa että luon-
nollisissa viestintätilanteissa suomenkielisten oppilaiden ja koulun aikuisten kanssa. Vaihtelevat työta-
vat harjaannuttavat eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevia oppilaita käyttämään monipuolisesti kielen eri 
osa-alueita. Erilaiset työmenetelmät ja vaihtelevat työtavat kotouttavat lapsia ja nuoria suomalaiseen 
kulttuuriin ja totuttavat vertailemaan suomalaista kulttuuria muihin kulttuureihin.  S2-opetuksen kehit-
tämisessä yhteistyö on tärkeää, jotta turvattaisiin mahdollisimman hyvin varhaiskasvatuksesta esiope-
tuksen kautta perusopetukseen ulottuva pedagoginen jatkumo.  
 
Opetus perustuu jatkuvaan oppilaan kielen kehityksen seurantaan ja arviointiin. Opettajat käyttävät 
soveltavin osin eurooppalaista viitekehystä työvälineenä oppilaan suomen kielen opetuksen suunnitte-
lussa ja oppilaan kielen kehityksen arvioinnissa (liite 1).  Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot 
ovat pohjana kaikille muille opinnoille.  
 
Suomi toisena kielenä -opetus ei valmistavassa opetuksessa rajoitu suomi toisena kielenä -
oppiaineeseen, vaan suomen kieltä ja sanastoa opetetaan ja opitaan myös muissa oppiaineissa. Sisäl-
töjen valintaa ohjaavat oppilaan oletettu vuosiluokka perusopetuksessa sekä ko. vuosiluokan oppiai-
neiden keskeinen käsitteistö (liite 2. Suomen kielen alkeissisällöt). 

 

3.2.2. Oppilaan oma äidinkieli 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteena on tukea ja edistää äidinkielen hallintaa, kulttuuri-
taustan tuntemusta ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä. Oman äidinkielen hyvä hallinta luo edellytyk-
siä myös suomen/ruotsin kielen oppimiselle ja tällä kielellä tapahtuvalle muulle oppimisille.  Oppilaille 
järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Opetus noudattaa opetussuunnitelman perusteiden liitteessä kuvattuja oppilaan oman äidinkielen 
opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja oppilaan oppimisen arviointia. Oppilaan oman äidinkielen hallintaa ja 
sen säilymistä tuetaan myös eri tavoin yhteistyössä perheen kanssa. 
 
Perusopetuksen valmistavaan opetukseen ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan huoltajille kerrotaan 
mahdollisuuksista osallistua oppilaan oman äidinkielen opetukseen. Oman äidinkielen opetukseen 
ilmoittaudutaan valmistavaan opetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.  On tärkeää, että valmistavan 
opetuksen opettaja on tietoinen oppilaan kielitaustasta ja hänen oman äidinkielen taidostaan. Avain-
asemassa on yhteistyö oppilaan oman äidinkielen opettajan ja vanhempien kanssa.  
 
Valmistavassa opetuksessa lapsen äidinkielen opetuksen tavoitteena on ajattelun kehittyminen, sosi-
aalisten suhteiden muodostuminen, sekä itsetunnon ja persoonallisuuden ehyt kasvu. Keskeisellä sijal-
la on lapsen ilmaisukielen ja -rohkeuden lisääntyminen sekä omien näkemysten ja mielipiteiden esit-
täminen. Kulttuuriryhmän ominaispiirteiden mukaan joko kerrottu tai kirjoitettu satu- ja tarinaperinne 
ovat keskeistä aineistoa varsinkin esi- ja alkuopetuksessa. 
 
Valmistavan opetuksen oppilaat voivat osallistua perusopetuksen oppilaiden kanssa yhteisiin oman 
äidinkielen opetuksen ryhmiin niissä kielissä, joissa opetusta järjestetään Lapinlahdella. Oppilas voi 
valita oman äidinkielen tai ylläpitokielen opetuksen. 
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3.2.3. Muut kielet 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyy oppilaiden vieraan kielen opetuksen tavoit-
teet. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa noudatetaan näitä opetussuunnitelman perusteita 
soveltuvin osin. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään Lapinlahden kunnan kieliohjelman mukai-
sesti. Oppilaan kielelliset valmiudet ratkaisevat, missä määrin hänen omaan opinto-ohjelmaansa voi-
daan sisällyttää vieraiden kielten opiskelua perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana. 
 

Valmistavan opetuksen aikana vieraan kielen opiskelu aloitetaan oppilaan ikä ja kielelliset valmiudet 
huomioon ottaen. Vieraan kielen opetus järjestetään yhteistyössä vierasta kieltä opettavien opettajien 
kanssa. Yläkouluikäisenä maahan muuttanut oppilas voidaan vapauttaa toisen kotimaisen kielen (B- 
ruotsin) opiskelusta. Jos oppilas on käynyt peruskoulun vuosiluokkia 1–6, oppilasta ei pääsääntöisesti 
vapauteta, kuten ei myöskään 9. luokalla opiskelevaa oppilasta, joka on opiskellut toista kotimaista 
kieltä alemmilla vuosiluokilla. 

 

3.3. Muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt  

Valmistavan opetuksen muiden oppiaineiden opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat 
opinnot.  
 
Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat sovel-
tuvin osin Lapinlahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja keskei-
siä sisältöjä. Sisältöjä suunniteltaessa otetaan huomioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työ-
tavat 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 suorit-
tamisen Suomessa. Lähtökohtana suunnittelulle ovat perusopetuksen kyseisten vuosiluokkien opetuk-
sen tehtävä ja siirtymävaiheen kuvaus sekä vuosiluokilla opiskeltavat oppiaineet. 
 
Omalla äidinkielellä annettu opetus ja tuki edistää oppilaan opiskelua ja kotoutumista. Omakielisen 
opetuksen ja tuen avulla saatu lisätieto oppilaan osaamisen tasosta auttaa muiden oppiaineiden ta-
voitteiden asettamisessa. Näin oppilas voi edistyä aineopinnoissaan, vaikka suomen kielen taidot kehit-
tyisivätkin muita taitoja hitaammin. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös oppilaiden tietämystä oman kieli- ja 
kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. 
 
Muiden oppiaineiden opiskelussa otetaan huomioon oppilaan ikä ja opiskeluvalmiudet. Opiskelun läh-
tökohtana pidetään oppilaan hallitsemia tietoja ja taitoja, joiden pohjalta hänelle laaditaan henkilö-
kohtainen oppimissuunnitelma. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös oppilaan tietoja omasta kieli- ja 
kulttuuritaustasta, historiasta, yhteiskunnasta ja luonnosta. Sisältöjä suunniteltaessa on otettava huo-
mioon kunkin oppiaineen keskeinen käsitteistö, työtavat ja välineet. Eri oppiaineiden sisällöt valitaan 
ennakoiden sitä vuosiluokkaa, jolle oppilas siirtyy valmistavan opetuksen jälkeen. 
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Oman kulttuurin tukemisen tarkoituksena on, että lapsi tulee tietoiseksi oman etnisen ryhmänsä kult-
tuuriperinnöstä ja oppii arvostamaan sitä. Opetuksen päämääränä on pyrkiä tukemaan oppilasta siten, 
että hänestä tulee omanarvontuntoinen, kulttuuristaan, taustastaan ja kielestään ylpeä yhteiskuntaan 
integroitunut kaksikielinen ja -kulttuurinen ihminen, joka kykenee säilyttämään yhteydet omaan kult-
tuuriinsa ja siirtämään omaa kulttuuriperintöään eteenpäin. 

 

4. TOIMINTAKULTTUURI 
 
Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutunut tapa toimia. Koska pe-
rusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat tulevat hyvinkin erilaisista kulttuureista ja koulukult-
tuureista, on tärkeää luoda ja kehittää yhteistä toimintakulttuuria. Perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen toimintakulttuuri rakentuu oppivan yhteisön periaatteille. Se tukee kaikkien yhteisön jäsenten 
hyvinvointia ja oppimista. Se on jatkuvan kehittämisen kohde ja osa koko koulun toimintakulttuuria. 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen toimintakulttuurin määrittelemisessä on hyödynnetty myös 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. 

Lapinlahden koulujen toimintakulttuurissa näkyy kunnan kulttuuri- ja liikuntapainotteisuus sekä luon-
nonläheisyys.  Koulussa otetaan huomioon kestävän elämäntavan merkitys. Oppimisympäristöjä ja 
työtapoja käytetään vaihtelevasti.  

Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden 
ja keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Lapinlahden kunnassa eheyttämistä voidaan toteuttaa 
mm. rinnastamalla teemoja, jaksottamalla opetusta, järjestämällä teemapäiviä ja muodostamalla op-
piaineista integroituja kokonaisuuksia. Lukuvuoden monialaisen oppimiskokonaisuuden paikalliset 
tavoitteet määräytyvät koulukohtaisesti. Valmistavan vaiheen oppilaat osallistuvat laaja-alaisten op-
pimiskokonaisuuksien opintoihin oman oppimissuunnitelmansa puitteissa. 

4.1. Oppimisympäristöt ja työtavat 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa hyödynnetään kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimis-
ympäristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuoliset oppimisympäristöt tarjoavat 
oppilaalle mielekkäitä ja monipuolisia tilanteita käyttää kieltä eri kommunikaatioympäristöissä. Erilai-
set tilanteet kehittävät oppilaan kykyä toimia sekä itsenäisenä yksilönä että yhteisön jäsenenä ja anta-
vat valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Erilaiset oppimisympäristöt tutustuttavat oppilasta myös suo-
malaiseen kulttuuriin ja edistävät hänen kotoutumistaan lähiympäristöön sekä laajemmin suomalai-
seen yhteiskuntaan. 
 
Perusopetukseen valmistava opetus niveltyy osaksi perusopetusta ja koulussa vallitsevaa toimintakult-
tuuria, mutta myös vaikuttaa muun koulun toimintakulttuurin ja käytänteiden kehittämiseen. Oppilaat 
harjaantuvat valmistavan opetuksen aikana perusopetuksen työtapoihin. Tavoitteena on, että oppilaat 
pystyvät vähitellen myös itse asettamaan itselleen oppimistavoitteita sekä harjaantuvat oppimaan 
oppimisen taidoissaan. Niinpä työtapojen on hyvä olla monipuolisia, oppilasta aktivoivia ja eriyttäviä. 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana on tarpeen oppia vähitellen myös itsenäistä työsken-
telyä, tiimityöskentelyä, tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja tiedonhakutaitoja. Oppiminen on sidoksissa  
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oppilaan aiempiin tietoihin ja oppimisstrategioihin ja on siten jokaisella yksilöllistä. Koska eri oppiai-
neet ja niiden tavat käyttää kieltä ovat keskeisiä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, opetus  
edellyttää kielitietoisia työtapoja kaikissa oppiaineissa. Erilaisten tekstien lukemisen, ymmärtämisen, 
tulkitsemisen ja tuottamisen taidot ovat keskeisiä. Kielitietoiset työtavat edellyttävät opettajien yhteis-
työtä ja yhteistä ymmärrystä kielen merkityksestä oppimisessa. 

4.2. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetukseen valmistavan opetuksen toimintakulttuuria. 
Sen tavoitteena on auttaa oppilaita yhdistämään suomen kielen sekä eri oppiaineiden tietoja ja taitoja 
sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuk-
sien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan 
tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voi-
vat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteis-
kunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jä-
sentämiseen. 
 
Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista lä-
hestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan 
todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella 
oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Suomen kielen sekä muiden oppiaineiden 
muodostamat monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukseen valmistavassa opetuk-
sessa oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.  
 
Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti ilmentämään perusopetukseen valmistavan 
opetuksen toimintakulttuurin periaatteita. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tar-
joavat 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 kielen taitoa kehittäviä sekä eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, 
käsitteitä ja menetelmiä. Opetussuunnitelmaan voidaan liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien 
toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  
 
 

5. OPPILAAN OMAN OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN  
 

Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, 
perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppi-
määrää, vaan 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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- Oppilaan oma opinto-ohjelma voi olla osa kotouttamislain mukaista oppilaan kotoutumissuun-
nitelmaa.  

 
Kaikille perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaille laaditaan henkilökohtainen oppimissuunni-
telma yhteistyössä huoltajien kanssa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua valmistavan opetuksen 
aloittamisesta. Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaavat oppilaan opettajat. Mukana voi olla sovi-
tusti myös muita henkilöitä. Oppimissuunnitelmaa käytetään oppilaan opiskelun tukena vähintään 
yhden lukuvuoden ajan sen jälkeen, kun hän on siirtynyt valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. 
 
Esiopetusikäisen valmistavan opetuksen oppilaan oppimissuunnitelma sisältyy Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan/ esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Tiedonsiirto kouluun tehdään jokaisesta esiope-
tuksessa olevasta lapsesta esiopetusvuoden keväällä. 
 
 

6. OPPILAAN HYVINVOINTI SEKÄ OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
 
Perusopetukseen valmistava opetus ohjaa tunnistamaan eri kulttuureja yhdistäviä hyvän elämän arvo-
ja ja periaatteita. Opiskelu vahvistaa opiskelijan taitoja toimia kulttuurisesti monimuotoisessa yhteis-
kunnassa sekä kartuttaa oppilaan kulttuurienvälistä toimintakykyä. Opetus kannustaa vuorovaikutuk-
seen eri kulttuuriryhmien välille ja kantaväestön kanssa. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa 
edistetään hyviä etnisiä suhteita. Syrjintää, rasismia, väkivaltaa tai kiusaamista ei sallita missään muo-
dossa eikä keneltäkään. 
 
Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huolehditaan kokonaisvaltaisesti oppilaan hyvinvoinnista 
ja siihen liittyvistä seikoista, kuten kodin ja koulun yhteistyöstä, riittävästä oppilashuollollisesta tuesta 
sekä oppilaanohjauksesta. Näiden määrittelyssä voidaan soveltuvin osin hyödyntää perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita. Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan 
tarve oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. 
 
Valmistavan opetuksen aikana oppilaalla on oikeus samoihin tuen muotoihin kuin perusopetuksen 
oppilailla. Oppilaan tuen tarpeen arviointi tehdään moniammatillisessa yhteistyössä ja tuki suunnitel-
laan yhteistyössä kodin ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarpeen arvioinnissa pyri-
tään selvittämään varsinaiset oppimisvaikeudet, kehittyvä suomen kielen taito ja työskentelytaitojen 
harjaantumattomuus.  
 

6.1. Maahanmuuttajataustaiset perusopetuksen iltapäivätoiminnassa  

Eri kulttuuritaustaiset lapset tarvitsevat monipuolista tukea etenkin koulun aloittamisen ja maahan-
muuton alkuvaiheessa. Myös heille perusopetuksen iltapäivätoimintaa pyritään järjestämään heidän 
omilla kouluillaan. Perusopetuksen iltapäivätoiminta voi olla osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea. 
Toiminta tapahtuu ensisijaisesti muun iltapäivätoiminnan yhteydessä.  
 
Perusopetuksen iltapäivätoiminnassa kunnioitetaan lasten omaa kieli- ja kulttuuritaustaa sekä elämän-
tapaa ja -arvoja. Lasten osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ehkäisevät kiusaamista ja syrjäytymis-
tä. Monipuolisella sisältötarjonnalla voidaan lisätä lasten tietämystä eri kulttuureista ja vahvistaa hei-
dän kulttuurista identiteettiänsä. Kaikista iltapäivätoiminnan ja kodin väliseen yhteistyöhön liittyvistä 
asioista on hyvä keskustella avoimesti maahanmuuttajaoppilaiden huoltajien kanssa. 
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6.2. Opetuksen eriyttäminen 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat eroavat toisistaan kielitaidoltaan, oppimis- ja opiske-
luvalmiuksiltaan, kiinnostuksen kohteiltaan ja motivaatioltaan sekä oppimistarpeiltaan. Valmistava 
opetus pyritään järjestämään niin, että nämä 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 toisil-
taan, 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 oppimistapah-
tuma 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 ope-
tukseen käytettävää aikaa, oppiaineksen syvyyttä tai laajuutta, menetelmiä, työtapoja tai materiaaleja. 
Eriyttäminen tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea sisältöjen valintaa sekä tarkoituksenmukaisia ope-
tusjärjestelyitä.  On tärkeää, että jokainen oppilas saa oman taitotasonsa mukaisia ja sopivan haastavia 
tehtäviä. Myös mahdolliset oppimisvaikeudet on tärkeä selvittää, jotta tuen tarve voidaan ottaa huo-
mioon. 

6.3. Kodin ja koulun yhteistyö 

Opetuksen järjestäjä luo edellytykset kodin ja koulun yhteistyölle. Yhteistyön lähtökohtana on osapuol-
ten yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kunnioitus ja kohtelu. Tavoitteena on vuoropuhelun aikaansaami-
nen oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon per-
heiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjes-
telmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen val-
mistavassa opetuksessa käytettävästä oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa 
perusopetukseen siirtymisestä sekä jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. 
 
Valmistavassa opetuksessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle. Kodin ja koulun välisessä yhteis-
työssä otetaan huomioon perheiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. 
Vanhemmille kerrotaan suomalaisista kasvatuskäytännöistä, koulusta ja sen toiminnasta, opetussuun-
nitelmasta, oppilaan arvioinnista ja opetusmenetelmistä. Tarvittaessa käytetään tulkkauspalvelua. 
Valmistavan opetuksen vaiheessa on tärkeää huomioida ja tukea oppilaan perhettä. 

6.4. Oppilashuolto 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevat samat 
periaatteet ja oppilaita samat oikeudet kuin perusopetuksen oppilaille annettavassa oppilashuollossa. 
Opetuksen järjestäjällä tulee olla oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämä koulukohtainen oppilas-
huoltosuunnitelma, jonka laatimisesta on määrätty perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(määräys 4/011/2014). Perusopetukseen valmistavan opetuksen koulukohtainen oppilashuoltosuunni-
telma voidaan sisällyttää perusopetusta koskevaan koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan. Kou-
lukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan tulee sisältyä myös suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 
väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
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Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa oppilaalla on oikeus opetukseen osallistumisen edellyt-
tämään maksuttomaan oppilashuoltoon. Yhteisön ja yksittäisten oppilaiden terveydestä, hyvinvoinnis-
ta ja turvallisuudesta huolehtiminen ulottuu kaikkeen koulutyöhön. Oppilashuolto on kaikkien koulu-
yhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden yhteinen tehtävä. 
 
Oppilashuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena. Yhteisöllinen oppilashuolto on 
osa perusopetukseen valmistavan opetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria ja ensisijainen tapa to-
teuttaa oppilashuoltoa. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennalta ehkäisevää ja sen tehtävänä on vahvis-
taa osallisuuden, huolenpidon ja turvallisuuden ilmapiiriä perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. 
Kouluyhteisössä arvostetaan jokaisen yksilöllisyyttä eikä syrjintää, väkivaltaa, kiusaamista tai rasismia 
hyväksytä. Oppilaita ohjataan arvostamaan sekä omaa että ympäristön kulttuurista, kielellistä ja kat-
somuksellista monimuotoisuutta. 
 
Oppilashuoltotyötä ohjaa oppilaan edun ensisijaisuus. Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan op-
pilaan ja tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveyden-
huollon palvelut ovat oppilaan saatavilla ja ne järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilaan 
yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon valmistavan opetuksen arjessa sekä 
tarvittavan tuen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työssä turvataan oppilaan ja huoltajan osallisuus, 
työskentelyn luottamuksellisuus sekä kunnioittava vuorovaikutus. 
 
Osallisuuden varmistamiseksi huolehditaan tarvittavista tulkitsemispalveluista. Monialainen yhteistyö 
on perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollossa tärkeää. Oppilashuolto järjestetään ope-
tus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus. Oppilas-
huoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan, huoltajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyökumppanei-
den kuten perheen kotoutumissuunnitelmasta vastaavan tahon kanssa. Oppilashuollon toimintatavois-
ta ja palveluista tiedotetaan suunnitelmallisesti. Huoltajille annetaan tietoa myös suomalaisen koulu-
tusjärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatavoista ja saatavuudesta. 

6.5. Oppilaanohjaus 

Opetussuunnitelmassa määritellään, miten oppilaanohjaus perusopetukseen valmistavassa opetukses-
sa toteutetaan. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on kehittää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea 
hänen sosiaalista kasvuaan sekä ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksia. Oppilaan opiskelua perusopetuk-
seen valmistavassa opetuksessa tuetaan oppilaanohjauksella siten, että opiskelutaidot ja elämänsuun-
nittelun 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 oppilaanohjaukses-
sa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oppilaalla on käsitys omista mahdollisuuksistaan jatko-
opinnoissa ja työelämässä. 
 
Valmistavan opetuksen oppilaanohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että oppilaalla 
on realistinen käsitys mahdollisuuksistaan jatko-opintojen suhteen ja työelämän vaatimuksista. Oppi-
laanohjaus toteutetaan yhteistyössä koulun opinto-ohjaajan sekä muiden oppilaan kanssa työskente-
levien opettajien ja työntekijöiden kanssa. Toisen asteen oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteis-
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työtä, jotta varmistetaan oppilaiden jatko-opiskeluun siirtyminen. Tarvittaessa valmistavan opetuksen 
oppilas voi osallistua TET-jaksoille. 

6.6. Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liit-
tyvistä menettelytavoista 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun es-
teetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskei-
siä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Peda-
gogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan 
edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan tur-
vaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia ku-
rinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään 
perusopetuslaissa. 
 
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 oppi-
laan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskes-
kustelua 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 häi-
ritsevän käyttäytymisen vuoksi. 
 
Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yh-
teydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liitty-
vistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhden-
mukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun järjestyssääntöjen 
toteutumista. 
 
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskus-
telujen 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 täsmenne-
tään koulukohtaisesti. 
 
Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voi-
daan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon 
yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja 
objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus,  
kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. 
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Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomi-
oon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla. Opetuksen 
järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilaille tulee lain 
mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Yhteistyö huoltajien ja muun 
muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä 
ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä.  
 
Kouluilla voimassa olevia suunnitelmia kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämises-
tä sovelletaan myös valmistavan opetuksen oppilaisiin. 
 

 

7. OPPILAAN ARVIOINTI 
 
Opetussuunnitelmassa määrätään valmistavaan opetukseen osallistuvien arvioinnista sekä heille an-
nettavasta todistuksesta. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Oppilaan edelly-
tyksiä itsearviointiin kehitetään. Arvioinnin avulla valmistavan opetuksen oppilaalle annetaan kuva 
myös perusopetuksen vaatimuksista.  
 
Arvioinnin suorittavat yhteistyössä kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointi perustuu jatkuvaan ja 
monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä nu-
meerista arviointia. Oppilas arvioidaan hänelle laaditun oppimissuunnitelman/ esiopetuksen oppimis-
suunnitelman ja valmistavan opetuksen yleisten tavoitteiden suuntaisesti.   
 
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilasta 
arvioidaan aina sanallisesti ja arvioinnin periaatteista, tavoitteista ja menetelmistä tulee antaa tietoa 
sekä oppilaalle että hänen huoltajalleen.  
 

 

8. TODISTUKSET 
 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen 
valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppi-
laan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. 
 
Perusopetuksen valmistavassa opetuksessa käytetään sanallista arviota. Valmistavan opetuksen oppi-
laalle ei anneta välitodistusta tai jaksotodistusta. Oppilaan edistymisestä voidaan antaa arviointipa-
lautetta samaan aikaan, kun saman koulun perusopetuksen oppilaat saavat välitodistuksen. Arviointi-
palautteen sijaan voidaan käyttää arviointikeskustelua.  
 
 

9. PERUSOPETUKSEN OPPIMÄÄRÄÄN SISÄLTYVIEN OPINTOJEN SUORITTAMINEN 
VALMISTAVAN OPETUKSEN AIKANA 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua perusopetuk-
sen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen edellä mainittujen 
opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa tarkoitettuun erityiseen tut-
kintoon. Jos oppilas siirtyy perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen perusopetukseen, voidaan 
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perusopetukseen valmistavassa opetuksessa saavutettu osaaminen hyväksilukea, jos oppilaalla on 
perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. 
 
Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri oppiai-
neissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Tutkintoon osallistuvan oppilaan osaa-
mista arvioidaan suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikalli-
sessa 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 oppiai-
neen koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä. 
 
Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän suorit-
tamisesta kokonaan tai osittain. Erityisessä tutkinnossa käytettäviä todistuksia koskevat määräykset 
sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 
 
Oppilaan siirtyessä perusopetuksen oppilaaksi, on hänen mahdollista edetä opinnoissa vuosiluokkiin 
jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaisesti. Tällöin lukuvuoden aikana hyväksytysti 
suoritetut opinnot pysyvät voimassa oppilaan siirtyessä seuraavalle vuosiluokalle, vaikkei hän ole suo-
rittanut kaikkia meneillään olevan vuosiluokan tavoitteita ja sisältöjä. Oman opinto-ohjelman mukai-
sesti opiskelevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, johon kirjataan hänen opinto-ohjelmansa 
ja hänen arviointinsa toteuttamisen perusteet. 
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LIITE 1.  KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta 
kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. 

 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  

 Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Luetun ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 

A1.1 Kielitaidon 
alkeiden 
hallinta 

* Ymmärtää erittäin 
rajallisen määrän 
tavallisimpia sanoja ja 
fraaseja (tervehdyksiä, 
nimiä, lukuja, keho-
tuksia) arkisissa yh-
teyksissä.  
 
* Ei edes ponnistellen 
ymmärrä kuin kaik-
kein alkeellisinta kie-
liainesta. 
 
*Tarvitsee erittäin 
paljon apua: toistoa,  
osoittamista, kään-
nöstä. 

*Osaa vastata häntä kos-
keviin yksinkertaisiin ky-
symyksiin lyhyin lausein. 
Vuorovaikutus on puhe-
kumppanin varassa, ja 
puhuja  turvautuu ehkä 
äidinkieleen tai eleisiin. 
* Puheessa voi olla paljon 
pitkiä taukoja, toistoja ja 
katkoksia.  
* Ääntäminen voi aiheut-
taa suuria ymmärtämis-
ongelmia.  
* Osaa hyvin suppean 
perussanaston ja joitakin 
opeteltuja vakioilmaisuja. 
* Puhuja ei kykene vapaa-
seen tuotokseen, mutta 
hänen hallitsemansa har-
vat kaavamaiset ilmaisut 
voivat olla melko virheet-
tömiä. 

*Tuntee kirjainjärjes-
telmän, mutta ym-
märtää tekstistä vain 
hyvin vähän.  
*Tunnistaa vähäisen 
määrän tuttuja sano-
ja ja lyhyitä fraaseja 
ja osaa yhdistää niitä 
kuviin.  
* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tun-
tematon sana edes 
hyvin ennakoitavassa 
yhteydessä on erit-
täin rajallinen. 

*Osaa viestiä välittö-
miä tarpeita hyvin 
lyhyin ilmaisuin. 
*Osaa kirjoittaa kielen 
kirjaimet ja numerot 
kirjaimin,  merkitä 
muistiin henkilökohtai-
set perustietonsa ja 
kirjoittaa joitakin tut-
tuja sanoja ja fraaseja. 
*Osaa joukon erillisiä 
sanoja ja sanontoja. 
* Ei kykene vapaaseen 
tuotokseen, mutta 
kirjoittaa oikein muu-
tamia sanoja ja ilmauk-
sia. 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskieli- 
taito 
 

*Ymmärtää rajallisen 
määrän sanoja, lyhyitä 
lauseita, kysymyksiä ja 
kehotuksia, jotka 
liittyvät henkilökoh-
taisiin asioihin tai 
välittömään tilantee-
seen. 
* Joutuu ponnistele-
maan ymmärtääkseen 
yksinkertaisiakin lau-
sumia ilman selviä 
tilannevihjeitä. 

 
*Tarvitsee paljon 
apua: puheen hidas-
tamista, toistoa, näyt-
tämistä ja käännöstä. 

*Osaa viestiä suppeasti 
joitakin välittömiä tarpeita 
ja kysyä ja vastata henki-
lökohtaisia perustietoja 
käsittelevissä vuoropuhe-
luissa. Tarvitsee usein 
puhekumppanin apua.  
*Puheessa on taukoja ja 
muita katkoksia.  
*Ääntäminen voi aiheut-
taa usein ymmärtämison-
gelmia. 
* Osaa hyvin suppean 
perussanaston, joitakin 
tilannesidonnaisia ilmaisu-
ja   ja peruskieliopin ai-
neksia. 
* Alkeellisessakin vapaas-
sa puheessa esiintyy hyvin 
paljon kaikenlaisia virhei-
tä.  

*Ymmärtää nimiä, 
kylttejä ja muita 
hyvin lyhyitä ja yksin-
kertaisia tekstejä, 
jotka liittyvät välit-
tömiin tarpeisiin. 
 
* Tunnistaa yksinker-
taisesta tekstistä 
yksittäisen tiedon, jos 
voi lukea tarvittaessa 
uudelleen 
 
* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tun-
tematon sana edes 
hyvin ennustettavas-
sa yhteydessä on  
rajallinen. 
 

*Osaa viestiä välittö-
miä tarpeita lyhyin 
lausein. 
*Osaa kirjoittaa muu-
tamia lauseita ja fraa-
seja itsestään ja lähipii-
ristään (esim. vastauk-
sia kysymyksiin tai 
muistilappuja). 
* Osaa joitakin perus-
sanoja ja sanontoja ja 
pystyy kirjoittamaan 
hyvin yksinkertaisia 
päälauseita.  
 
 
 * Ulkoa opetellut 
fraasit voivat olla oi-
kein kirjoitettuja, mut-
ta alkeellisimmassakin 
vapaassa tuotoksessa 
esiintyy hyvin paljon 
kaikenlaisia virheitä. 
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Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa  

 Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen 

A1.3 Toimiva 
alkeiskieli-
taito 

* Ymmärtää yksinker-
taisia lausumia (henki-
lökohtaisia kysymyksiä 
ja jokapäiväisiä ohjei-
ta, pyyntöjä ja kielto-
ja) rutiinimaisissa 
keskusteluissa tilan-
neyhteyden tukema-
na. 
* Pystyy seuraamaan 
yksinkertaisia, välit-
tömiin tilanteisiin tai 
omaan kokemukseen-
sa liittyviä keskustelu-
ja. 
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtäminen 
edellyttää normaalia 
hitaampaa ja kuulijalle 
kohdennettua yleiskie-
listä puhetta. 

*Osaa kertoa lyhyesti itses-
tään ja lähipiiristään. Sel-
viytyy kaikkein yksinkertai-
simmista vuoropuheluista 
ja palvelutilanteista. Tarvit-
see joskus puhekumppanin 
apua.  
* Kaikkein tutuimmat jak-
sot sujuvat, muualla tauot 
ja katkokset ovat hyvin 
ilmeisiä. 
*Ääntäminen voi joskus 
tuottaa ymmärtämison-
gelmia. 
*Osaa rajallisen joukon 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja 
ilmauksia, keskeisintä sa-
nastoa ja perustason lause-
rakenteita. 
* Alkeellisessakin puheessa 
esiintyy paljon peruskie-
lioppivirheitä.  
 

* Pystyy lukemaan 
tuttuja ja joitakin tun-
temattomia sanoja. 
Ymmärtää hyvin lyhyi-
tä viestejä, joissa käsi-
tellään arkielämää ja 
rutiinitapahtumia tai 
annetaan yksinkertai-
sia ohjeita. 
* Pystyy löytämään 
tarvitsemansa yksittäi-
sen tiedon lyhyestä 
tekstistä (postikortit,  
säätiedotukset). 
  
* Lyhyenkin tekstipät-
kän lukeminen ja ym-
märtäminen on hyvin 
hidasta. 
 

*Selviytyy kirjoitta-
malla kaikkein tu-
tuimmissa, helposti 
ennakoitavissa arki-
siin tarpeisiin ja 
kokemuksiin liitty-
vissä tilanteissa. 
*Osaa kirjoittaa 
yksinkertaisia vies-
tejä (yksinkertaisen 
postikortin, henkilö-
tiedot, yksinkertai-
nen sanelu). 
* Osaa kaikkein 
tavallisimpia sanoja 
ja ilmauksia, jotka 
liittyvät omaan 
elämään  tai konk-
reetteihin tarpeisiin. 
Osaa kirjoittaa muu-
tamia yksilauseisia 
virkkeitä. 
 
 * Alkeellisessakin 
vapaassa tuotokses-
sa esiintyy  monen-
laisia virheitä. 
 
 



 

18 

 
Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
 Kuullun ymmärtämi-

nen 
Puhuminen Luetun ymmärtämi-

nen 
Kirjoittaminen 

A2.1 Peruskieli-
taidon 
alkuvaihe 

* Pystyy ymmärtä-
mään yksinkertaista 
puhetta tai seuraa-
maan keskustelua 
aiheista, jotka ovat 
hänelle välittömän 
tärkeitä. 
 
* Pystyy ymmärtä-
mään lyhyiden, yksin-
kertaisten, itseään 
kiinnostavien keskuste-
lujen ja viestien (oh-
jeet, kuulutukset)  
ydinsisällön sekä ha-
vaitsemaan aihepiirin 
vaihdokset tv-uutisissa. 
 
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtäminen 
edellyttää normaalilla 
nopeudella ja selkeästi 
puhuttua yleiskielistä 
puhetta, joka usein 
täytyy lisäksi toistaa. 

* Osaa kuvata lähipiiriään 
muutamin lyhyin lausein. 
Selviytyy yksinkertaisista 
sosiaalisista kohtaamisista ja 
tavallisimmista palvelutilan-
teista. Osaa aloittaa ja lopet-
taa lyhyen vuoropuhelun, 
mutta kykenee harvoin ylläpi-
tämään pitempää keskuste-
lua.  
 *Tuottaa sujuvasti joitakin 
tuttuja jaksoja, mutta puhees-
sa on paljon hyvin ilmeisiä 
taukoja ja vääriä aloituksia. 
* Ääntäminen on ymmärret-
tävää, vaikka vieras korostus 
on hyvin ilmeistä ja ääntämis-
virheistä voi koitua satunnai-
sia ymmärtämisongelmia. 
 *Osaa helposti ennakoitavan 
perussanaston ja monia kes-
keisimpiä rakenteita (kuten 
menneen ajan muotoja ja 
konjunktioita).    
* Hallitsee kaikkein yksinker-
taisimman kieliopin alkeelli-
sessa vapaassa puheessa, 
mutta virheitä esiintyy yhä 
paljon perusrakenteissakin.   
 
 

*Ymmärtää  yksinker-
taisia ja kaikkein 
tavanomaisinta sanas-
toa sisältäviä tekstejä 
(yksityiskirjeitä, pikku-
uutisia, arkisimpia 
käyttöohjeita). 
  
*  Ymmärtää tekstin  
pääajatukset ja joita-
kin yksityiskohtia 
parin kappaleen 
pituisesta tekstistä. 
Osaa paikantaa ja 
verrata yksittäisiä 
tietoja ja pystyy hyvin 
yksinkertaiseen päät-
telyyn kontekstin 
avulla. 
 
* Lyhyenkin tekstipät-
kän lukeminen ja 
ymmärtäminen on 
hidasta. 
 

* Selviytyy  kirjoittamalla 
kaikkein rutiininomaisimmista 
arkitilanteista. 
 
* Osaa kirjoittaa lyhyitä, 
yksinkertaisia viestejä (henki-
lökohtaiset kirjeet, lappuset), 
jotka liittyvät arkisiin tarpei-
siin sekä yksinkertaisia, luet-
telomaisia kuvauksia hyvin 
tutuista aiheista (todellisista 
tai kuvitteellisista henkilöistä, 
tapahtumista, omista ja per-
heen suunnitelmista). 
 
*Osaa  käyttää perustarpeisiin 
liittyvää konkreettia sanastoa 
ja  perusaikamuotoja sekä 
yksinkertaisin sidossanoin (ja, 
mutta) liitettyjä rinnasteisia 
lauseita.  
 
*Kirjoittaa kaikkein yksinker-
taisimmat sanat ja rakenteet  
melko oikein, mutta tekee 
toistuvasti virheitä perusasi-
oissa (aikamuodot, taivutus) 
ja tuottaa paljon kömpelöitä 
ilmaisuja vapaassa tuotokses-
sa. 
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Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen 

A2.2 Kehittyvä 
peruskieli-
taito 

 
* Ymmärtää tarpeeksi 
kyetäkseen tyydyttä-
mään konkreetit tar-
peensa. Pystyy seuraa-
maan hyvin summittai-
sesti selväpiirteisen 
asiapuheen pääkohtia. 
 
*Pystyy yleensä tunnis-
tamaan ympärillään 
käytävän keskustelun 
aiheen. Ymmärtää taval-
lista sanastoa ja hyvin 
rajallisen joukon idiome-
ja tuttuja aiheita tai 
yleistietoa käsittelevässä  
tilannesidonnaisessa 
puheessa. 
* Yksinkertaisenkin vies-
tin ymmärtäminen edel-
lyttää yleispuhekieltä, 
joka äännetään hitaasti 
ja selvästi. Toistoa tarvi-
taan melko usein. 

 
* Osaa esittää pienen, 
luettelomaisen kuvauk-
sen lähipiiristään ja sen 
jokapäiväisistä puolista. 
Pystyy  osallistumaan 
rutiininomaisiin keskus-
teluihin omista tai itsel-
leen tärkeistä asioista. 
Voi tarvita apua keskus-
telussa ja vältellä joita-
kin aihepiirejä.  
 
 
 *Puhe on välillä suju-
vaa, mutta erilaiset 
katkokset ovat hyvin 
ilmeisiä.  
*Ääntäminen on ym-
märrettävää, vaikka 
vieras korostus on il-
meistä ja ääntämisvir-
heitä esiintyy.  
*Osaa kohtalaisen hyvin 
tavallisen, jokapäiväi-
sen sanaston ja jonkin 
verran idiomaattisia 
ilmaisuja. Osaa useita 
yksinkertaisia ja myös 
joitakin vaativampia 
rakenteita.  
* Laajemmassa vapaas-
sa puheessa esiintyy  
paljon virheitä perus-
asioissa (esim. verbien 
aikamuodoissa) ja ne 
voivat joskus haitata 
ymmärrettävyyttä.  

 
*Ymmärtää pääasiat 
ja joitakin yksityis-
kohtia muutaman 
kappaleen pituisista  
viesteistä  jonkin 
verran vaativissa 
arkisissa yhteyksissä 
(mainokset, kirjeet,  
ruokalistat, aikatau-
lut) sekä faktatekstejä 
(käyttöohjeet, pikku-
uutiset). 
* Pystyy hankkimaan 
helposti ennakoitavaa 
uutta tietoa tutuista 
aiheista selkeästi 
jäsennellystä muuta-
man kappaleen pitui-
sesta tekstistä. Osaa 
päätellä tuntemat-
tomien sanojen mer-
kityksiä niiden kieli-
asusta ja kontekstis-
ta. 
 
 
* Tarvitsee usein 
uudelleen lukemista 
ja apuvälineitä teksti-
kappaleen ymmärtä-
miseksi.  
 
 

 
* Selviytyy kirjoitta-
malla tavanomaisissa 
arkitilanteissa. 
 
 *Osaa kirjoittaa hyvin 
lyhyen, yksinkertaisen 
kuvauksen tapahtu-
mista, menneistä toi-
mista ja henkilökohtai-
sista kokemuksista tai  
elinympäristönsä arki-
päiväisistä puolista 
(lyhyet kirjeet, muisti-
laput, hakemukset, 
puhelinviestit).  
*Osaa arkisen perus-
sanaston, rakenteet ja 
tavallisimmat sidos-
keinot.  
* Kirjoittaa yksinker-
taiset sanat ja raken-
teet oikein, mutta 
tekee virheitä harvi-
naisemmissa raken-
teissa ja muodoissa ja 
tuottaa kömpelöitä 
ilmaisuja. 
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Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä 

 Kuullun ymmärtä-
minen 

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen 

B1.1 Toimiva 
peruskieli-
taito 

  
*Ymmärtää pääaja-
tukset ja keskeisiä 
yksityiskohtia pu-
heesta, joka käsitte-
lee koulussa, työssä 
tai vapaa-aikana 
säännöllisesti toistu-
via teemoja mukaan 
lukien lyhyt kerronta. 
Tavoittaa radiouutis-
ten, elokuvien, tv-
ohjelmien ja selkei-
den puhelinviestien 
pääkohdat.  
 
* Pystyy seuraamaan 
yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta. 
Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja rajallisen 
joukon idiomeja.  
 
* Pitemmän viestin 
ymmärtäminen edel-
lyttää normaalia 
hitaampaa ja selke-
ämpää yleiskielistä 
puhetta. Toistoa 
tarvitaan silloin täl-
löin. 
 

*Osaa kertoa tutuista 
asioista myös joitakin 
yksityiskohtia. Selviytyy 
kielialueella tavallisim-
mista arkitilanteista ja 
epävirallisista keskuste-
luista. Osaa viestiä itsel-
leen tärkeistä asioista 
myös hieman vaativam-
missa tilanteissa. Pitkä-
kestoinen esitys tai käsit-
teelliset aiheet  tuotta-
vat ilmeisiä vaikeuksia.  
*Pitää yllä ymmärrettä-
vää puhetta, vaikka pi-
temmissä puhejaksoissa 
esiintyy taukoja ja epä-
röintiä.  
*Ääntäminen on selvästi 
ymmärrettävää, vaikka 
vieras korostus on joskus 
ilmeistä ja ääntämisvir-
heitä esiintyy jonkin 
verran. 
*Osaa käyttää melko 
laajaa jokapäiväistä sa-
nastoa ja joitakin yleisiä 
fraaseja ja idiomeja. 
Käyttää useita erilaisia 
rakenteita.  
* Laajemmassa vapaassa 
puheessa kielioppivir-
heet ovat tavallisia 
(esim. artikkeleita ja 
päätteitä puuttuu), mut-
ta ne haittaavat harvoin 
ymmärrettävyyttä. 

 
*Pystyy lukemaan  
monenlaisia, muuta-
man sivun pituisia  
tekstejä (taulukot, 
kalenterit, kurssioh-
jelmat, keittokirjat) 
tutuista aiheista ja 
seuraamaan tekstin 
pääajatuksia, avainsa-
noja ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös val-
mistautumatta.   
  
* Pystyy seuraamaan 
tuttua aihetta käsitte-
levän parisivuisen 
tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä 
yksityiskohtia. 
 
* Arkikokemuksesta 
poikkeavien aiheiden 
ja tekstin yksityiskoh-
tien ymmärtäminen 
voi olla puutteellista. 
 

 
* Pystyy kirjoittamaan 
ymmärrettävän,  jonkin 
verran yksityiskohtais-
takin arkitietoa välittä-
vän  tekstin tutuista, 
itseään kiinnostavista 
todellisista tai kuvitel-
luista aiheista. 
 
 *Osaa kirjoittaa selvä-
piirteisen sidosteisen 
tekstin liittämällä erilli-
set ilmaukset peräkkäin 
jaksoiksi  (kirjeet, ku-
vaukset, tarinat, puhe-
linviestit).  Pystyy välit-
tämään tehokkaasti 
tuttua tietoa tavalli-
simmissa kirjallisen 
viestinnän muodoissa. 
*Osaa useimpien tutuis-
sa tilanteissa tarvitta-
vien tekstien laadintaan 
riittävän sanaston ja 
rakenteet, vaikka teks-
teissä esiintyy interfe-
renssiä ja ilmeisiä kier-
toilmaisuja.  
* Rutiininomainen kie-
liaines ja perusraken-
teet ovat jo suhteellisen 
virheettömiä, mutta 
jotkut vaativammat 
rakenteet ja sanaliitot 
tuottavat ongelmia. 
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Taitotaso B1 Selviytyminen arkielämässä 

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 

B1.2 Sujuva 
peruskieli-
taito 

* Ymmärtää selväpiirteis-
tä asiatietoa, joka liittyy 
tuttuihin ja melko yleisiin 
aiheisiin jonkin verran 
vaativissa yhteyksissä 
(epäsuora tiedustelu, 
työkeskustelut, ennakoi-
tavissa olevat puhelin-
viestit). 
* Ymmärtää pääkohdat ja 
tärkeimmät yksityiskoh-
dat ympärillään käytäväs-
tä laajemmasta muodolli-
sesta ja epämuodollisesta 
keskustelusta. 
* Ymmärtäminen edellyt-
tää yleiskieltä tai melko  
tuttua aksenttia sekä 
satunnaisia toistoja ja 
uudelleenmuotoiluja. 
Nopea syntyperäisten 
välinen keskustelu ja 
vieraiden aiheiden tun-
temattomat yksityiskoh-
dat tuottavat vaikeuksia. 

*Osaa kertoa tavalli-
sista, konkreeteista 
aiheista kuvaillen, 
eritellen ja vertaillen 
ja selostaa myös 
muita aiheita,  kuten 
elokuvia, kirjoja tai 
musiikkia. Osaa vies-
tiä varmasti useim-
missa tavallisissa 
tilanteissa. Kielelli-
nen ilmaisu ei ehkä 
ole kovin tarkkaa. 
*Osaa ilmaista itse-
ään suhteellisen 
vaivattomasti. Vaikka 
taukoja ja katkoksia 
esiintyy, puhe jatkuu 
ja viesti välittyy.  
*Ääntäminen on 
hyvin ymmärrettä-
vää, vaikka intonaa-
tio ja painotus eivät 
ole aivan  kohdekie-
len mukaisia. 
*Osaa käyttää kohta-
laisen laajaa sanas-
toa ja tavallisia 
idiomeja. Käyttää 
myös monenlaisia 
rakenteita ja mutkik-
kaitakin lauseita.  
* Kielioppivirheitä 
esiintyy jonkin ver-
ran, mutta ne hait-
taavat harvoin laa-
jempaakaan viestin-
tää. 

* Pystyy lukemaan  muu-
taman kappaleen pituisia 
tekstejä  monenlaisista 
aiheista (lehtiartikkelit, 
esitteet, käyttöohjeet, 
yksinkertainen kaunokir-
jallisuus)  ja selviää myös 
jonkin verran päättelyä 
vaativista teksteistä käy-
tännönläheisissä ja itsel-
leen tärkeissä tilanteissa. 
 
* Pystyy etsimään ja 
yhdistelemään  tietoja 
useammasta muutaman 
sivun pituisesta tekstistä 
suorittaakseen jonkin 
tehtävän. 
 
* Pitkien tekstien jotkin 
yksityiskohdat ja sävyt 
saattavat jäädä epäsel-
viksi. 

*Osaa kirjoittaa 
henkilökohtaisia ja 
julkisempiakin vies-
tejä, kertoa niissä 
uutisia ja ilmaista 
ajatuksiaan tutuista 
abstrakteista ja kult-
tuuriaiheista,  kuten 
musiikista tai eloku-
vista. 
* Osaa kirjoittaa 
muutaman kappa-
leen pituisen jäsen-
tyneen tekstin (muis-
tiinpanoja, lyhyitä 
yhteenvetoja ja se-
lostuksia selväpiirtei-
sen keskustelun tai 
esityksen pohjalta).   
Osaa esittää jonkin 
verran tukitietoa 
pääajatuksille ja 
ottaa lukijan huomi-
oon. 
* Hallitsee melko 
monenlaiseen kirjoit-
tamiseen tarvittavaa 
sanastoa ja lausera-
kenteita. Osaa il-
maista  rinnastei-
suutta ja alisteisuut-
ta. 
 
*Pystyy kirjoitta-
maan ymmärrettä-
vää ja kohtuullisen 
virheetöntä kieltä, 
vaikka virheitä esiin-
tyy vaativissa raken-
teissa, tekstin jäsen-
telyssä ja tyylissä ja 
vaikka äidinkielen tai 
jonkin muun kielen 
vaikutus on ilmeinen. 



 

22 

 
Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa 

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 

B2.1 Itsenäisen 
kielitaidon 
perustaso 

* Ymmärtää asiallisesti 
ja kielellisesti komplek-
sisen puheen pääajatuk-
set, kun se käsittelee 
konkreetteja tai abst-
rakteja aiheita. Pystyy 
seuraamaan yleisesti 
kiinnostavaa yksityis-
kohtaista kerrontaa 
(uutiset, haastattelut, 
elokuvat, luennot). 
* Ymmärtää puheen 
pääkohdat, puhujan 
tarkoituksen, asenteita, 
muodollisuusastetta ja 
tyyliä. Pystyy seuraa-
maan laajaa puhetta ja 
monimutkaista argu-
mentointia, jos puheen 
kulku on selvästi merkit-
ty erilaisin jäsentimin 
(sidesanat, rytmitys). 
Pystyy tiivistämään tai 
ilmaisemaan kuulemas-
taan avainkohdat ja 
tärkeät yksityiskohdat. 
 
* Ymmärtää suuren 
osan ympärillään käytä-
västä keskustelusta, 
mutta voi kokea vaike-
aksi ymmärtää useam-
man syntyperäisen 
välistä keskustelua, jos 
nämä eivät mitenkään 
helpota sanottavaansa. 

*Osaa esittää selkeitä, 
täsmällisiä kuvauksia 
monista kokemuspiiriin-
sä liittyvistä asioista, 
kertoa tuntemuksista 
sekä tuoda esiin tapah-
tumien ja kokemusten 
henkilökohtaisen merki-
tyksen. Pystyy osallistu-
maan aktiivisesti useim-
piin käytännöllisiin ja 
sosiaalisiin tilanteisiin 
sekä melko muodollisiin 
keskusteluihin. Pystyy 
säännölliseen vuorovai-
kutukseen syntyperäis-
ten kanssa vaikuttamat-
ta tahattomasti huvitta-
valta tai ärsyttävältä. 
Kielellinen ilmaisu ei 
aina ole täysin tyylikäs-
tä.  
*Pystyy tuottamaan 
puhejaksoja melko ta-
saiseen tahtiin,  ja pu-
heessa on vain harvoin 
pitempiä taukoja.   
*Ääntäminen ja intonaa-
tio ovat selkeitä ja luon-
tevia.   
*Osaa käyttää monipuo-
lisesti kielen rakenteita 
ja laajahkoa sanastoa 
mukaan lukien idiomaat-
tinen ja käsitteellinen 
sanasto. Osoittaa kasva-
vaa taitoa reagoida 
sopivasti tilanteen aset-
tamiin muotovaatimuk-
siin. 
* Kieliopin hallinta on 
melko hyvää,  eivätkä 
satunnaiset virheet 
yleensä haittaa ymmär-
rettävyyttä. 

*Pystyy lukemaan 
itsenäisesti muutaman 
sivun pituisia tekstejä 
(lehtiartikkeleita, no-
velleja, viihde- ja tieto-
kirjallisuutta, raportte-
ja ja yksityiskohtaisia 
ohjeita)  oman alan tai 
yleisistä aiheista. Teks-
tit voivat käsitellä abst-
rakteja, käsitteellisiä tai 
ammatillisia aiheita,  ja 
niissä on tosiasioita, 
asenteita ja mielipitei-
tä. 
*Pystyy tunnistamaan 
kirjoittajan ja tekstin 
tarkoituksen, paikan-
tamaan useita eri yksi-
tyiskohtia pitkästä 
tekstistä. Pystyy nope-
asti tunnistamaan 
tekstin sisällön ja uu-
sien tietojen käyttöar-
von päättääkseen,  
kannattaako tekstiin 
tutustua tarkemmin. 
* Vaikeuksia tuottavat 
vain pitkien tekstien 
idiomit ja kulttuuriviit-
taukset. 

* Osaa kirjoittaa 
selkeitä ja yksityis-
kohtaisia tekstejä 
monista itseään 
kiinnostavista aihe-
piireistä, tutuista 
abstrakteista aiheis-
ta, rutiiniluonteisia 
asiaviestejä sekä 
muodollisempia 
sosiaalisia viestejä 
(arvostelut, liikekir-
jeet, ohjeet, hake-
mukset, yhteenve-
dot). 
*Osaa kirjoittaessaan 
ilmaista tietoja ja 
näkemyksiä tehok-
kaasti ja kommentoi-
da muiden näkemyk-
siä. Osaa yhdistellä 
tai tiivistää eri läh-
teistä poimittuja 
tietoja omaan teks-
tiin. 
* Osaa laajan sanas-
ton ja vaativia lause-
rakenteita sekä kie-
lelliset keinot selke-
än, sidosteisen teks-
tin laatimiseksi. Sä-
vyn ja tyylin jousta-
vuus on rajallinen,  ja 
pitkässä esityksessä 
voi ilmetä hyppäyksiä 
asiasta toiseen. 
 
* Hallitsee melko 
hyvin oikeinkirjoituk-
sen, kieliopin ja väli-
merkkien käytön, 
eivätkä   virheet 
johda väärinkäsityk-
siin. Tuotoksessa 
saattaa näkyä äidin-
kielen vaikutus. Vaa-
tivat rakenteet sekä 
ilmaisun ja tyylin 
joustavuus tuottavat 
ongelmia. 
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Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa 

 Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen Luetun ymmärtäminen Kirjoittaminen 

B2.2 Toimiva 
itsenäinen 
kielitaito 

* Ymmärtää elävää tai 
tallennettua, selkeästi 
jäsentynyttä yleiskie-
listä puhetta kaikissa 
sosiaalisen elämän, 
koulutuksen ja työ-
elämän tilanteissa 
(myös muodollinen 
keskustelu ja syntype-
räisten välinen vilkas 
keskustelu).  
* Pystyy yhdistämään 
vaativia tehtäviä var-
ten kompleksista ja 
yksityiskohtaista tie-
toa kuulemistaan 
laajoista keskusteluis-
ta tai esityksistä. Osaa 
päätellä ääneen lau-
sumattomia asenteita 
ja sosiokulttuurisia 
viitteitä sekä arvioida 
kriittisesti kuulemaan-
sa. 
* Ymmärtää vieraita 
puhujia ja kielimuoto-
ja. Huomattava taus-
tamelu, kielellinen 
huumori ja harvinai-
semmat idiomit ja 
kulttuuriviittaukset 
saattavat yhä tuottaa 
vaikeuksia. 

*Osaa pitää valmistellun 
esityksen monenlaisista 
yleisistäkin aiheista. Pys-
tyy tehokkaaseen sosiaa-
liseen vuorovaikutukseen 
syntyperäisten kanssa. 
Osaa keskustella ja neu-
votella monista asioista, 
esittää ja kommentoida 
vaativia ajatuskulkuja ja 
kytkeä sanottavansa tois-
ten puheenvuoroihin. 
Osaa ilmaista itseään 
varmasti, selkeästi ja 
kohteliaasti tilanteen 
vaatimalla tavalla. Esitys 
voi olla kaavamaista,  ja 
puhuja turvautuu toisi-
naan kiertoilmauksiin. 
*Osaa viestiä spontaanis-
ti, usein hyvinkin sujuvasti 
ja vaivattomasti satunnai-
sista epäröinneistä huo-
limatta. 
*Ääntäminen ja intonaa-
tio ovat hyvin selkeitä ja 
luontevia.   
* Hallitsee laajasti kielelli-
set keinot ilmaista konk-
reetteja ja käsitteellisiä, 
tuttuja ja tuntemattomia 
aiheita varmasti, selkeästi 
ja tilanteen vaatimaa 
muodollisuusastetta nou-
dattaen. Kielelliset syyt 
rajoittavat ilmaisua erit-
täin harvoin. 
* Kieliopin hallinta on 
hyvää. Usein puhuja kor-
jaa virheensä itse,  eivät-
kä virheet haittaa ymmär-
rettävyyttä. 
  

*Pystyy lukemaan 
itsenäisesti usean sivun 
pituisia, eri tarkoituk-
siin laadittuja komplek-
sisia tekstejä (päiväleh-
tiä, novelleja, kaunokir-
jallisuutta). Jotkin näis-
tä voivat olla vain osit-
tain tuttuja tai tunte-
mattomia, mutta hen-
kilön itsensä kannalta 
merkityksellisiä. 
 
* Pystyy tunnistamaan 
kirjoittajan asennoitu-
misen ja tekstin tarkoi-
tuksen.  Pystyy paikan-
tamaan ja yhdistämään 
useita käsitteellisiä 
tietoja monimutkaisista 
teksteistä. Ymmärtää 
riittävästi tiivistääkseen 
pääkohdat tai ilmais-
takseen ne toisin sa-
noin. 
 
* Vaikeuksia tuottavat 
vain pitkien tekstien 
harvinaisemmat 
idiomit ja kulttuuriviit-
taukset. 

 
*Osaa kirjoittaa sel-
keitä, yksityiskohtai-
sia, muodollisia ja 
epämuodollisia teks-
tejä monimutkaisista 
todellisista tai kuvitel-
luista tapahtumista ja 
kokemuksista enim-
mäkseen tutuille ja 
toisinaan tuntemat-
tomille lukijoille. 
Osaa kirjoittaa es-
seen, muodollisen tai 
epämuodollisen se-
lostuksen, muistiin-
panoja jatkotehtäviä 
varten ja yhteenveto-
ja. 
*Osaa kirjoittaa sel-
keän ja jäsentyneen 
tekstin, ilmaista kan-
tansa, kehitellä ar-
gumentteja syste-
maattisesti, analysoi-
da, pohtia ja tiivistää 
tietoa ja ajatuksia. 
* Kielellinen ilmai-
suvarasto ei rajoita 
havaittavasti kirjoit-
tamista. 
 
* Hallitsee hyvin 
kieliopin, sanaston ja 
tekstin jäsennyksen. 
Virheitä voi esiintyä 
harvinaisissa raken-
teissa ja idiomaatti-
sissa ilmauksissa sekä 
tyyliseikoissa.  
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Taitotasot C1-C2 Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa  

 Kuullun ymmärtäminen Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen 

C1.1 Taitavan 
kielitaidon 
perustaso 

*Ymmärtää suhteellisen 
vaivattomasti pitem-
pääkin puhetta tai esi-
tystä (elokuvia, luento-
ja, keskusteluja, väitte-
lyjä) erilaisista tutuista 
ja yleisistä aiheista myös 
silloin, kun puhe ei ole 
selkeästi jäsenneltyä ja 
sisältää idiomaattisia 
ilmauksia ja rekisterin-
vaihdoksia. 
*Ymmärtää hyvin erilai-
sia äänitemateriaaleja  
yksityiskohtaisesti ja 
puhujien välisiä suhteita 
ja tarkoituksia tunnista-
en.  
*Vieras aksentti tai 
hyvin murteellinen 
puhekieli tuottavat 
vaikeuksia. 
 

*Osaa pitää pitkähkön, 
valmistellun muodolli-
senkin esityksen. Pystyy 
ottamaan aktiivisesti 
osaa monimutkaisiin 
käsitteellisiä ja yksityis-
kohtia sisältäviin tilan-
teisiin ja johtaa rutii-
niluonteisia kokouksia ja 
pienryhmiä. Osaa käyt-
tää kieltä monenlaiseen 
sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen. Tyylilajien ja 
kielimuotojen vaihtelu 
tuottaa vaikeuksia. 
*Osaa viestiä sujuvasti, 
spontaanisti ja lähes 
vaivattomasti.    
*Osaa vaihdella intonaa-
tiota ja sijoittaa lau-
sepainot oikein ilmais-
takseen kaikkein hie-
noimpiakin merkitysvi-
vahteita.  
*Sanasto ja rakenteisto  
ovat hyvin laajat ja ra-
joittavat ilmaisua erit-
täin harvoin. Osaa il-
maista itseään varmasti, 
selkeästi ja kohteliaasti 
tilanteen vaatimalla 
tavalla. 
 *Kieliopin hallinta on 
hyvää. Satunnaiset vir-
heet eivät hankaloita 
ymmärtämistä, ja puhu-
ja osaa  korjata ne itse. 

*Ymmärtää yksityis-
kohtaisesti pitkähköjä, 
kompleksisia tekstejä 
eri aloilta. 
*Pystyy vaihtelemaan 
lukutapaansa tarpeen 
mukaan. Osaa lukea 
kriittisesti ja tyylillisiä 
vivahteita arvioiden 
sekä  tunnistaa kirjoit-
tajan asennoitumisen 
ja tekstin piilomerki-
tyksiä.  Pystyy paikan-
tamaan ja yhdistä-
mään useita käsitteel-
lisiä tietoja monimut-
kaisista teksteistä, 
tiivistämään ne ja 
tekemään niistä vaati-
via johtopäätöksiä. 
*Vaativimmat yksityis-
kohdat ja idiomaatti-
set tekstikohdat saat-
tavat vaatia  useam-
man lukukerran tai 
apuvälineiden käyttöä.  

*Pystyy kirjoittamaan 
selkeitä, hyvin jäsen-
tyneitä tekstejä mo-
nimutkaisista aiheis-
ta, ilmaisemaan itse-
ään täsmällisesti ja 
ottamaan huomioon 
vastaanottajan. Osaa 
kirjoittaa todellisista 
ja kuvitteellisista 
aiheista varmalla, 
persoonallisella tyylil-
lä käyttäen kieltä 
joustavasti ja monita-
soisesti. Pystyy kirjoit-
tamaan selkeitä ja 
laajoja selostuksia 
vaativistakin aiheista. 
*Osoittaa, että hallit-
see monia keinoja 
tekstin jäsentämiseksi 
ja sidosteisuuden 
edistämiseksi.  
*Kielellinen ilmai-
suvarasto on hyvin 
laaja. Hallitsee hyvin 
idiomaattiset ilmauk-
set ja tavalliset sa-
nonnat. 
* Hallitsee erittäin 
hyvin kieliopin, sanas-
ton ja tekstin jäsen-
nyksen. Virheitä voi 
esiintyä satunnaisesti  
idiomaattisissa il-
mauksissa sekä tyyli-
seikoissa. 
 

 
 
 

LIITE 2. SUOMEN KIELEN ALKEISSISÄLLÖT 
 
Sisällöt 
- minä, koti, perhe, asuminen, ruoka, vaatteet 
- tervehtiminen, kiittäminen, pyytäminen 
- aakkoset ja lukusanat 
- liikkuminen ja asiointi 
- kulkuvälineet, kauppa, puhelin 
- määrä, hinta ja aika 
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- viikonpäivät, kuukaudet, kello 
- värit ja perusadjektiivit 
- ruumiinosat ja sairaudet 
- alustavasti suomalaista kulttuuria, esimerkiksi juhlapyhiä ja tapoja sekä suomalaisille tärkeää 
- luontoa ja ympäristöä 
 
Kuullun ymmärtäminen ja puhuminen 
- suomen kielen ääntämisen harjoittelu 
- kysymysten ja vastausten (itseä, arkielämää, perhettä, koulua, tunteita) harjoittelu 
- perussanasto: ruoka, vaatteet, perhesanasto, perusverbit, 
- suuntasanat, kysymyssanat 
- tervehdykset ja kohteliaisuusfraasit, käskyt, kehotukset, ohjeet 
- aikasanat 
- tunteiden ilmaiseminen 
- erityisesti suullisen ilmaisun harjoittaminen 
 
Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 
- arkielämän ja koulun kannalta keskeisten sanojen, lauseiden ja lyhyiden tekstien lukeminen 
- suomen kielen isot ja pienet kirjaimet 
- kirjain-äännevastaavuuden periaate 
- äänteiden yhdistäminen toisiinsa ja tavujen rakentuminen 
- ääntäminen ja erityisesti oppilaan äidinkielestä puuttuvien 
- äänteiden harjoittelu 
- oikea lukusuunta 
- tuttujen suomen kielen sanojen ja lauseiden lukeminen äänne- ja tavutasolta edeten kohti sana-, 
- lause- ja tekstitasoa 
 
Kirjoittaminen 
- isojen ja pienten kirjainten kirjoittamisen opettelu 
- suomen kielen keskeisten äännepiirteiden kirjoittamisen 
- harjoittelu (pitkät ja lyhyet vokaalit, yksinäis- ja kaksoiskonsonantit, diftongit) 
- motoristen taitojen harjoittelu on myös tarpeen, jos hienomotoriset taidot ovat kehittymättömiä 
- tietokoneella kirjoittaminen voi auttaa motoriikan kehittämisessä 
- kirjoitetaan helppoja sanoja myös sanelun mukaan ja harjoitellaan alussa sanojen ja lauseiden 
- jäljentämistä ja myöhemmin myös niiden tuottamista 
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