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1 JOHDANTO 

Suomessa maahanmuuttajien määrä on kasvanut erityisesti 1990-luvulta alkaen (Tilastokes-

kus 2016a; Nissilä 2008, 15). Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vuonna 2015 Suomen väes-

töstä oli 339 925 eli 6,2 prosenttia (Tilastokeskus 2016a). Vuoden 2015 pakolaiskriisin seu-

rauksena Suomeen saapui yhteensä 32 476 turvapaikanhakijaa, kun vuonna 2014 turvapai-

kanhakijoiden määrä oli 3651 (Maahanmuuttovirasto 2015). Ennätyksellisen turvapaikan-

hakijamäärän ja kasvavan ulkomaalaistaustaisen väestön vuoksi maahanmuuttajataustaisille 

oppilaille suunnattua perusopetukseen valmistavaa opetusta tulee kehittää. Esimerkiksi 

Opettaja-lehdessä mainitaan, että kotoutuminen alkaa koulusta, minkä vuoksi Opetusalan 

Ammattijärjestö OAJ toivoo, että kaikki maahanmuuttajat ikään katsomatta voisivat aloittaa 

koulutuksen mahdollisimman pian maahantulon jälkeen (Korkeakivi & Laaninen 2015, 12–

16). Opettaja-lehden mukaan opettajat kaipaavat myös lisäkoulutusta maahanmuuttajaoppi-

laiden opettamiseen ja monikulttuurisuusasioihin. Tähän toiveeseen OAJ aikoo vastata li-

säämällä opettajien ja johtajien koulutukseen monikulttuurisuustaitojen opetusta. (Krank 

2016, 58.) 

Maahanmuuttajien opetus alkoi kiinnostaa minua jo kandidaatintutkielmaa tehdessäni: Tut-

kin silloin, millaisia toiminnallisia kielenopetusmenetelmiä peruskoulun suomi toisena kie-

lenä -opetuksessa käytetään. Halusin jatkaa samantapaisesta aiheesta myös pro gradu -tut-

kielmassani. Olen ennen luokanopettajakoulutukseen hakeutumista suorittanut suomen kie-

len kandidaatintutkinnon, minkä lisäksi olen suorittanut suomi toisena ja vieraana kielenä     

-aineopinnot. Opintojen myötä kiinnostus maahanmuuttajien opetukseen on lisääntynyt en-

tisestään, ja haluaisin tulevaisuudessa työskennellä joko valmistavan luokan opettajana pe-

rusopetuksessa tai aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettajana kotoutumiskoulu-

tuksessa.  

Tässä tutkielmassa tarkastelen kolmen alakoulun valmistavan luokan opettajan (valo-opet-

tajan) kokemuksia valmistavan opetuksen toimivuudesta Oulussa. Lisäksi tutkin heidän ko-

kemuksiaan siitä, miten opettajien peruskoulutusta ja valmistavaa opetusta voisi kehittää. 

Tarkasteltavana ovat myös valo-opettajien kokemukset ammatissa kehittymisestään. Teen 

yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa, sillä olen sopinut Oulun kaupungin kulttuuriryhmien 

palveluiden koordinaattorin kanssa, että lähetän hänelle valmiin pro gradu -tutkielmani tar-

kasteltavaksi.  
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Työni tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä asiat opettajien kokemusten mukaan toimivat hyvin valmistavassa opetuk-

sessa ja millaisia epäkohtia he ovat havainneet? 

2. Millaisia valmistavaan opetukseen ja opettajien peruskoulutukseen liittyviä kehitys-

ideoita opettajilla on? 

3. Millaisia kokemuksia opettajat tuovat esille, kun he kertovat ammatissa kehittymi-

sestään? 

Valmistavan luokan opettajalle ei ole erikseen määriteltyä pätevyyttä, joten kunnat voivat 

itse päättää, millaista koulutustaustaa he valmistavan luokan opettajalta odottavat (Koponen 

2000, 41; Kyttälä, Sinkkonen & Hautala 2011, 5). Käytännössä pelkkä opettajanpätevyys 

riittää, joten jokainen luokanopettaja voi toimia valmistavan luokan opettajana. Tutkimusai-

heeni on siten tärkeä kaikille luokanopettajille, jotka pääsevät työssään varmasti kohtaamaan 

ja opettamaan maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Tämän vuoksi heidän on hyvä olla myös 

tietoisia valmistavan opetuksen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvistä asioista. 

Aikaisempia tutkimuksia valmistavasta opetuksesta ja opettajankoulutuksen kehittämisestä 

maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen liittyen on tehty jonkin verran. Esimerkiksi Panula 

ja Parviainen ovat tutkineet yleisesti valo-opettajien kokemuksia omasta työstään (Panula & 

Parviainen 2016).  Myös valo-opettajien ammatillista kehittymistä tukevia kokemuksia on 

tutkittu (ks. esim. Kohonen 2015; Salo 2014). Salon (2014) väitöskirja käsittelee valmista-

van luokan opettajien osaamisen ja opetuksen kehittämistä valmistavan opetuksen projektin 

aikana. Projekti toteutettiin kolmivaiheisen TriPod-mallin mukaan, jossa hyödynnettiin kou-

lun ulkopuolisia oppimisympäristöjä. Salon (2014, 193) tutkimuksesta käy ilmi, että enem-

mistö valo-opettajista oli sitä mieltä, että he tarvitsevat virikkeitä ammatillisen kehittymi-

sensä tueksi; toisaalta osa opettajista kertoi olevansa tyytyväisiä koulutuksesta saamaansa 

pätevyyteen, eivätkä kokeneet välttämättä tarvitsevansa TriPod-mallia osaamisensa tueksi.  

Tutkimuksissa on kuitenkin viitteitä myös siitä, ettei opettajankoulutus valmista opettajia 

tarpeeksi hyvin maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja opettamiseen (ks. Jauhiainen ja 

Luostarinen, 2004; Matinheikki-Kokko 1999, 41; Soilamo 2008). Esimerkiksi Jauhiaisen ja 

Luostarisen pro gradu -tutkielmassa haastattelemat luokanopettajat kertoivat, ettei luokan-

opettajakoulutus anna ollenkaan valmiuksia maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen ja jo-

kaisen opettajan mielestä täydennyskoulutus olisi hyödyksi (Jauhiainen ja Luostarinen, 
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2004). Myös Matinheikki-Kokon suorittamassa kyselyssä suurin osa luokanopettajaopiske-

lijoista vastasi, ettei opettajankoulutus ollut valmistanut heitä mitenkään maahanmuuttaja-

oppilaiden opettamiseen (Matinheikki-Kokko 1999, 41). Lisäksi Soilamo raportoi tutkimuk-

sessaan siitä, miten kukaan hänen tutkimustaan varten haastattelema luokanopettaja ei ollut 

saanut monikulttuurisuustyöhön valmentavaa opetusta peruskoulutuksensa aikana (Soilamo 

2008, 102). Oma kokemukseni luokanopettajakoulutuksen monikulttuurisuustyöhön anta-

mista valmiuksista on samankaltainen: Mielestäni yksi pakollinen kurssi monikulttuurisuu-

desta ei mitenkään riitä takaamaan riittäviä taitoja työelämää varten.  

Opetushallituksen (2000) toteuttamassa Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen enna-

kointihankkeen (OPEPRO) kahdeksannesta selvityksestä puolestaan käy ilmi, että eri opet-

tajankoulutuslaitosten ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen maahanmuuttajaopetukseen 

valmistavat opinnot poikkeavat toisistaan, mutta kaikissa yksiköissä asiaa pidetään tärkeänä, 

ja sen huomioimista opetussuunnitelmassa on mietitty pitkään. Lisäksi selvityksessä koros-

tetaan, että jokainen opettaja tarvitsee valmiuksia työskennellä maahanmuuttajaoppilaiden 

kanssa, mikä luo haastetta niin opettajien perus- kuin täydennyskoulutuksellekin. (Koponen 

2000, 58, 60.) 

Härkönen käsittelee kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan (2013) valmistavan luokan 

opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Aihe on muuten hyvin lähellä 

omaa tutkimusaihettani, mutta kohdistuu suppeampaan osa-alueeseen kuin omani; kun itse 

tutkin valmistavan opetuksen kehittämistä ja nykytilaa, on Härkönen keskittynyt ainoastaan 

siihen, millaiseksi opettajat kokevat yhteistyön oppilaiden huoltajien kanssa. Härkösen mu-

kaan opettajat pitävät koulun ja kodin välistä yhteistyötä merkittävänä ja pyrkivät edistä-

mään oppilaan koulunkäyntiä ja koko perheen kotoutumista. He myös haluavat kehittää yh-

teistyötä huoltajien kanssa, ja opettajien mukaan yhteistyöhön sisältyi myös haasteita. (Här-

könen, 2013.)  Samansuuntaisia tuloksia antaa Panulan ja Parviaisen pro gradu -tutkielma, 

jonka tulosten mukaan valmistavan luokan opettajat kokivat monikulttuurisen kodin ja kou-

lun välisen yhteistyön sujuvaksi, vaikka yhteistyö ei ollut ongelmatonta (Panula ja Parviai-

nen 2016, 79). 

Pro gradu -tutkielmani etenee siten, että esittelen aluksi tutkimukseni teoreettisen viiteke-

hyksen, jossa kuvaan maahanmuuttajaoppilaiden opetusta peruskoulussa, monikulttuurisen 

koulun osa-alueita ja opettajan ammatillista kehittymistä. Tämän jälkeen kerron tutkimuk-
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seni toteuttamisen eri vaiheista: tutkimuskysymyksistä, tutkimusmetodista ja aineistonke-

ruusta alkaen aina aineiston analyysiin asti, minkä jälkeen seuraa pääluku analyysini tulok-

sista. Viimeisessä pääluvussa kokoan saamiani tuloksia yhteen ja pohdin tutkimukseni eet-

tisyyden ja luotettavuuden lisäksi tutkimukseni onnistumista sekä jatkotutkimusmahdolli-

suuksia.  
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2 MAAHANMUUTTAJAOPPILAAT PERUSKOULUSSA 

Eri tutkimuksissa maahanmuuttaja määritellään usein ulkomaalaiseksi henkilöksi, joka on 

muuttanut Suomeen asumaan pitemmäksi aikaa (Miettinen 2016; Martikainen & Haikkola 

2010, 10). Toisen sukupolven maahanmuuttaja on puolestaan Suomessa syntynyt henkilö, 

jonka molemmat tai toinen vanhemmista on muuttanut ulkomailta Suomeen (Miettinen 

2016). Toiseen sukupolveen voidaan harkiten laskea mukaan myös erittäin nuorena maahan 

muuttaneet lapset sekä lapset, joiden toinen vanhemmista on maahanmuuttaja ja toinen kuu-

luu valtaväestöön (Martikainen & Haikkola 2010, 15).  

Maahanmuuttajaoppilaiden määrä kasvaa jatkuvasti peruskouluissa; isoimpien kaupunkien 

kouluissa maahanmuuttajataustaisia oppilaita voi olla yli puolet koulun oppilaista. (Opetus-

hallitus 2016a.) Tilastokeskuksen (2016b) mukaan vuonna 2010 peruskoulun 1.–9.-luokilla 

opiskeli yhteensä 20 801 oppilasta, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, saame, ruotsi, 

romani tai viittomakieli, kun vuonna 2005 vastaava määrä oli 15 737 (Tilastokeskus 2016b). 

Koska maahanmuuttajatausta voidaan määritellä esimerkiksi kansalaisuuden, syntymämaan 

tai oppilaan äidinkielen perusteella, ei tieto maahanmuuttajaoppilaiden määrästä ole täysin 

yksiselitteinen. Erään tulevaisuusskenaarion mukaan kuitenkin vuonna 2025 joka viiden-

nellä Helsingissä asuvalla koululaisella on maahanmuuttajatausta. Useilla kouluilla onkin 

ollut jo pitkään vaativana tehtävänä se, miten maahanmuuttajaoppilaat voidaan ottaa huomi-

oon koulun arjessa. (Kuusela, Etelälahti, Hagman, Hievanen, Karppinen, Nissilä, Rönnberg 

& Siniharju 2008, 7.) 

Käytän tässä tutkimuksessa käsitteitä maahanmuuttajaoppilas ja maahanmuuttajataustai-

nen oppilas toistensa synonyymeina. Opetushallitus määrittelee maahanmuuttajaoppilaiksi 

kaikki maahanmuuttajataustaiset oppilaat, jotka ovat joko syntyneet Suomessa tai muutta-

neet Suomeen ulkomailta (Opetushallitus 2016a). Seuraavissa kappaleissa esittelen tarkem-

min Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2015) sekä 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) pohjalta valmistavaa opetusta sekä 

suomi toisena kielenä (S2) -opetusta. Suomi toisena kielenä -oppiaine -alaluku perustuu kan-

didaatintyöhöni, Toiminnalliset kielenopetusmenetelmät S2-opetuksessa. Lopuksi kuvaan 

vielä sitä, millä tavoin koulu toimii maahanmuuttajaoppilaan kotouttajana. 
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2.1 Perusopetukseen valmistava opetus 

Opetushallituksen mukaan valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajaoppilaille, 

joiden suomen tai ruotsin kielen taito tai muut valmiudet eivät riitä perusopetuksen ryhmässä 

opiskelemiseen. Valmistavaan ryhmään voivat tulla sekä Suomessa syntyneet maahanmuut-

tajataustaiset oppilaat että maahan juuri saapuneet oppilaat. (Opetushallitus 2012, 3.) 

Vuonna 2008 valmistavan opetuksen ryhmissä opiskeli Suomessa yhteensä 1663 oppilasta 

(Nissilä 2010b, 24). Perusopetuslain mukaan valmistava opetus vastaa laajuudeltaan yhden 

lukuvuoden oppimäärää (Perusopetuslaki 628/1998 9§). Nissilän, Martinin, Vaaralan ja 

Kuukan (2006) mukaan opiskelu valmistavassa ryhmässä kestääkin useimmiten yhden vuo-

den verran (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka 2006, 16). 6–10-vuotiaille lapsille valmista-

vaa opetusta tulee tarjota vähintään 900 tuntia ja sitä vanhemmille lapsille vähintään 1000 

tuntia. Oppilas voi kuitenkin siirtyä esi- tai perusopetukseen jo aiemmin, jos hän pystyy seu-

raamaan opetusta. Myös valmistavan vuoden aikana oppilaita integroidaan omaa ikätasoaan 

vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin esi- tai perusopetusryhmiin. (Opetushallitus 2015, 5; 

Opetushallitus 2012, 4, 19.) 

Perusopetuslain mukaan kunta saa itse päättää valmistavan opetuksen järjestämisestä maa-

hanmuuttajataustaisille oppilaille (Perusopetuslaki 628/1998, 5§). Vaikka kunnalla ei ole 

velvollisuutta järjestää valmistavaa opetusta, on opetus todella hyödyllistä vasta maahan 

muuttaneelle oppilaalle. Valmistavan opetuksen aikana lapsi tai nuori saa nimittäin hyvän 

perustan koulunkäynnillensä Suomessa. (Opetushallitus 2016b.) 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole säädetty minimiryhmäkokoa, joten ope-

tusta voidaan järjestää tarvittaessa myös yhdelle oppilaalle. Opetushallitus suosittelee ryh-

mäkooksi kuitenkin kahdeksasta kymmeneen oppilasta. Valmistavaa opetusta rahoitetaan 

siten, että opetuksen järjestäjä saa jokaisesta oppilaasta valtionosuuden. (Opetushallitus 

2016b.)  

Oulun kaupungissa toimii tällä hetkellä 13 valmistavan opetuksen ryhmää, joista kuusi on 

alakouluissa: Maikkulan, Myllyojan, Paulaharjun, Kaukovainion ja Rajakylän kouluissa 

sekä Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä. Yläkoulujen puolella valmistavaa opetusta 

tarjotaan seitsemässä koulussa: Kastellin, Terva-Toppilan, Laanilan, Merikosken, Pohjan-

kartanon, Kaukovainion ja Rajakylän yläkouluissa. (Oulun kaupunki 2016.) 
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Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan 

valmistava opetus painottuu suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -opintoihin, ja 

opetus noudattaa osittain suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetus-

suunnitelmaa. Toisten oppiaineiden oppimisen perustana toimii suomi tai ruotsi toisena kie-

lenä ja kirjallisuus -opinnot. (Opetushallitus 2015, 7.) Valmistavan opetuksen oppilaat saa-

vat opetusta eri oppiaineissa, jolloin opetuksen tavoitteet mukailevat Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteiden asettamia tavoitteita, mutta työskentelytavat, oppimateriaalit, 

opetusmenetelmät sekä aika tavoitteiden saavuttamiseen vaihtelevat (Päivärinta 2010a, 18). 

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisen oppilaan suomen tai 

ruotsin kielen taitoa ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös tukea 

oppilaan tasapainoista kehitystä sekä antaa tälle valmiudet siirtyä perusopetuksen ryhmään. 

(Opetushallitus 2015, 6.) Jotta maahanmuuttajaoppilaan tutustumista suomalaiseen yhteis-

kuntaan voitaisiin edesauttaa, tarvitaan valmistavassa opetuksessa usein tulkkipalvelua (Ta-

lib 2005, 15). 

Valmistavassa opetuksessa opetuksen lähtökohtana ovat maahanmuuttaneen oppilaan aiem-

mat tiedot, taidot ja osaaminen (Opetushallitus 2015, 7; Päivärinta 2010a, 18). Suomen tai 

ruotsin kielen sekä muiden asioiden oppimista edistää myös oppilaan oman äidinkielen ope-

tus, jota pyritään antamaan mahdollisuuksien mukaan (Opetushallitus 2015, 7). Esimerkiksi 

Oulun kaupungissa maahanmuuttajaoppilaille voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta, 

jos opetusryhmässä aloittaa vähintään kuusi oppilasta. Tällöin opetusta annetaan kaksi tuntia 

viikossa. (Oulun kaupunki 2016.)  

Alaikäisten maahanmuuttajien kotoutumisessa on keskeistä taata se, että lapsi saa päiväko-

dista asti tukea äidinkielensä kehitykselle, sillä oman äidinkielen taitaminen toimii pohjana 

ajattelun taitojen kehittymiselle sekä muiden kielten oppimiselle (Korpela 2010a, 45). Oman 

äidinkielen opetuksessa pyritään edistämään oppilaan osaamista äidinkielessään sekä oman 

kulttuurinsa tuntemuksessa. Oman äidinkielen tunnit järjestetään yleensä joko koulupäivään 

integroituneena tai heti koulun jälkeen oppilaan omassa koulussa tai läheisessä koulussa. 

(Talib 2005, 15.)  

Nissilän ym. (2006) mukaan maahanmuuttajaoppilaan arviointi tapahtuu aina yhteistyössä: 

on tärkeää, että tieto kulkee S2-opettajan ja valmistavan luokan opettajan välillä (Nissilä ym. 

2006, 22). Valmistavan opetuksen aikana oppilaan tavoitteena on saavuttaa kehittyvä alkeis-

kielitaito. Numeroarvostelua ei arvioinnissa käytetä, ja oppilaan arviointiin osallistuvat 
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kaikki häntä opettavat opettajat. (Opetushallitus 2015, 7, 12.) Valmistavassa opetuksessa 

korostuukin opettajien välisen yhteistyön merkitys (Opetushallitus 2012, 7). 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa tulisi hyödyntää monipuolisesti erilaisia työs-

kentelytapoja ja opetusmenetelmiä sekä kokemuksellisia ja toiminnallisia oppimisympäris-

töjä, jotka antavat oppilaalle mahdollisuuden käyttää kieltä eri kommunikaatioympäris-

töissä. Samalla nämä oppimisympäristöt tukevat oppilaan kotoutumista ja tutustuttavat suo-

malaiseen kulttuuriin. Tavoitteena on, että oppilas saa valmiudet elinikäiseen oppimiseen. 

Jokaisen oppiaineen opetuksen tulisi olla kielitietoista, sillä valmistavassa opetuksessa on 

tärkeää tutustua eri oppiaineiden kielenkäytön tapoihin. Opettajien yhteistyö ja ymmärrys 

siitä, miten kieli vaikuttaa oppimiseen, mahdollistavat kielitietoisen opetuksen. Lisäksi val-

mistavaan opetukseen kuuluu keskeisesti opetuksen eheyttäminen, jossa tavoitellaan sitä, 

että oppilaat harjoittelevat eri oppiaineissa oppimiensa asioiden yhdistämistä kielellisiin tai-

toihinsa, ja muodostavat niistä yhdessä toisten kanssa mielekkäitä kokonaisuuksia. (Opetus-

hallitus 2015, 8.) 

Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) tuodaan esille myös monia-

laiset oppimiskokonaisuudet, joiden järjestämisen päämääränä on harjoitella kokonaisuuk-

sien tarkastelua ja käyttää oppilaita kiinnostavia, tutkivia työskentelymenetelmiä. Monia-

laisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee hyödyntää vuorol-

laan eri oppiaineita ja koulun muuta toimintaa, ja niitä tulee järjestää vähintään kerran vuo-

dessa. Oppimiskokonaisuuden tavoitteena on osallistaa oppilaita ja lähestyä toiminnallisesti 

heidän elämäänsä kuuluvia asioita. (Opetushallitus 2014, 31–32.) Valmistavassa opetuk-

sessa monialaiset oppimiskokonaisuudet liittyvät suomen tai ruotsin kieleen ja muihin oppi-

aineisiin (Opetushallitus 2015, 8–9). 

Valmistavaan opetukseen kuuluu opetuksen yksilöllisyys (Nissilä ym. 2006, 17). Jokaiselle 

maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, koska valtakunnallista 

tuntijakoa ei ole perusopetukseen valmistavaan opetukseen suunniteltu erikseen (Päivärinta 

2010b, 29). Opinto-ohjelmassa tulee käydä ilmi oppilaan lähtötaso, esimerkiksi koulunkäyn-

titausta lähtömaassa ja kielitaito. Keskeistä on, että opinto-ohjelmaan kirjataan oppilaan hen-

kilökohtaiset tavoitteet kullekin oppiaineelle. (Opetushallitus 2015, 9; Päivärinta 2010b, 29.) 

Asetettujen tavoitteiden tulee olla mahdollisimman selkeitä. Esimerkiksi matematiikassa ta-

voitteena voisi olla seuraava: ”Oppilas osaa syyslukukauden loppuun mennessä peruslasku-

toimitukset kaksinumeroisilla luvuilla”. (Päivärinta 2010b, 29.)  
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Muita opinto-ohjelmaan kirjattavia asioita ovat opiskeltavat oppiaineet, niiden sisällöt ja 

tuntimäärät, oppilaan opetus omassa ryhmässä ja se, miten oppilaan integrointi perusopetuk-

seen toteutetaan. Myös oppilaan mahdollisesti tarvitsemien tukitoimien ja ohjauksellisten 

asioiden on käytävä ilmi opinto-ohjelmasta. (Opetushallitus 2015, 9.) 

Vaikka valmistavan opetuksen aikana oppilas opiskelee pääsääntöisesti valmistavan ope-

tuksen ryhmässä, on jokaisen oppilaan opinto-ohjelmaan kirjattu, mihin oppiaineisiin ja ope-

tusryhmiin oppilas integroidaan jo valmistavan opetuksen aikana. Tällä pyritään tukemaan 

maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumisprosessia siten, että hän pääsee aluksi liitty-

mään kouluyhteisöönsä. Opiskelu perusopetuksen ryhmään integroituneena kehittää myös 

oppilaan sosiaalista kielitaitoa sekä eri oppiaineiden sisältöjen hallintaa. Kun oppilaan integ-

rointia suunnitellaan, on erittäin tärkeää huomioida, että oppilas saa opiskella omaa ikätaso-

aan vastaavassa ryhmässä. Näin hän näkee pärjäävänsä omanikäistensä oppilaiden parissa 

tasavertaisena ja kykenevänä ryhmän jäsenenä. (Päivärinta 2010b, 30–31.) 

Oppilas kannattaa aluksi integroida sellaisten oppiaineiden tunneille, joissa suomen kielen 

hallitseminen ei ole keskeisessä asemassa. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi kuvaamataito, 

liikunta ja käsityö. Näissä taito- ja taideaineissa oppilas voi osallistua tunnin kulkuun muiden 

oppilaiden mallia seuraamalla, tai tunnin sisältö voidaan havainnollistaa kuvina.  (Päivärinta 

2010b, 31.) Sen jälkeen kun valmistavan luokan oppilaat on integroitu yleisopetukseen, jää 

valmistavan luokan opettajalle enemmän aikaa auttaa koulun muita maahanmuuttajaoppi-

laita, eli valmistavan luokan opettaja voi antaa heille tukiopetusta eri aineissa. Tätä kutsutaan 

tuetun opetuksen malliksi. (Nissilä ym. 2006, 17.) 

2.2 Suomi toisena kielenä -oppiaine ja opetuksen lähtökohtia 

Kun maahanmuuttajaoppilas siirtyy valmistavasta opetuksesta yleisopetuksen ryhmään, hän 

jatkaa kielenopiskeluaan suomi toisena kielenä (S2) -oppiaineessa. Kuukka (2009) toteaa, 

että valmistavan vuoden jälkeen maahanmuuttajaoppilaan kielenoppiminen itse asiassa vasta 

alkaa (Kuukka 2009, 16). Opetushallituksen mukaan peruskoulun suomi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppiaine kuuluu äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärään, eikä se ole 

tuki- tai erityisopetusta. Muita samaan oppimäärään kuuluvia aineita ovat esimerkiksi suomi, 

saame, ruotsi, viittomakieli ja romanikieli äidinkielenä. Oppiaine on tarkoitettu kaikille maa-

hanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vastaa äidinkielisen oppilaan 

tasoa kielen jokaisella osa-alueella. (Opetushallitus 2008a, 4.) 
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S2-opetuksen tavoitteena on edistää tasapuolisesti sekä maahanmuuttajaoppilaan suomen 

kielen taitoa että suomalaisen kulttuurin tuntemusta. Opetus tähtää toiminnalliseen kaksikie-

lisyyteen, jonka edellytyksenä on myös oman äidinkielen opiskelu. Yhdessä S2-oppiaine ja 

oman äidinkielen opetus tukevat siten oppilaan monikulttuurista identiteettiä. (Opetushalli-

tus 2008a, 4.) Lisäksi suomen opiskelun tavoitteena on tukea oppilaan kasvua kieliyhteisön 

täysivaltaiseksi jäseneksi niin, että hänellä on myös valmiudet hakea jatko-opintoihin (Ope-

tushallitus 2014, 117). 

Kielenoppiminen edistää maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumista suomalaiseen 

yhteiskuntaan (Opetushallitus 2014, 118). Maahanmuuttajataustaisen oppilaan kotoutumis- 

ja oppimissuunnitelmiin kuuluu siis suomen opiskelun lisäksi oman äidinkielen vahvistami-

nen. Myös aikaisempi koulunkäyntitausta ja oppilaan kielelliset valmiudet huomioidaan, 

kun suunnitelmaa aletaan laatia. (Nissilä ym. 2006, 60.) S2-opetuksessa lähdetään liikkeelle 

oppilaalle merkityksellisistä ja hyödyllisistä tekstilajeista ja kielenkäyttötilanteista, joiden 

avulla harjoitellaan tutkimaan ja analysoimaan kieltä monipuolisesti. Opetus harjaannuttaa 

oppilaan suomen kielen taitoa kielitaidon kaikilla osa-alueilla, jotka ovat luetun ymmärtä-

minen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen ja puhuminen. Oppilaan kielitaidon kehitty-

mistä koulussa ja sen ulkopuolella pyritään tukemaan siten, että opetuksessa käytetään eri-

laisia oppimisympäristöjä. (Opetushallitus 2014, 118.) 

Suomi toisena kielenä -opiskelun ja suomi äidinkielenä -oppimäärän opiskelun merkittävin 

ero on siinä, että S2-opetuksessa opiskeltava kieli ei ole oppilaan äidinkieli. Toisen kielen 

opiskelu eroaa vieraan kielen opiskelusta puolestaan siten, että toista kieltä opiskellessaan 

oppilas elää ja käy koulua kohdekielisessä ympäristössä. S2-opetusryhmät tulee järjestää si-

ten, että huomioon otetaan sekä oppilaiden taitotaso että ikä. (Opetushallitus 2008a, 5–7.) 

Nissilän ym. (2006) mukaan suomen kieli on maahanmuuttajaoppilaalle sekä oppimisen vä-

line että kohde. Peruskoulun aikana oppilaan onkin tärkeä saavuttaa vahva suomen kielen 

taito. Maahanmuuttajataustaisen oppilaan yleinen koulumenestys edellyttää opettajien vä-

listä yhteistyötä. S2-opettajan tehtäväksi jää opastaa muita opettajia huomioimaan maahan-

muuttajaoppilaan erityistarpeet ja kertoa heille, miten suomea voi opettaa ulkomaalaiselle. 

(Nissilä ym. 2006, 19.) 

Maahanmuuttajaoppilas voi opiskella suomea joko kokonaan erillisessä S2-ryhmässä tai 

osittain suomi toisena kielenä -opetuksessa ja osittain suomi äidinkielenä -opetuksessa. Läh-

tökohtana opetussuunnitelman perusteiden mukaan on kuitenkin se, että erillinen S2-opetus 
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vastaa vuosiviikkotunneiltaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tuntimäärää. (Opetushal-

litus 2008a, 6–7.) Maahanmuuttajaoppilas voi siirtyä kokonaan opiskelemaan suomen kieltä 

myös suomi äidinkielenä -oppiaineeseen, jos hänellä on siihen riittävät valmiudet (Opetus-

hallitus 2014, 118). 

Miten maahanmuuttajalle tulisi sitten opettaa suomea? Nissilän (2010a) mukaan kielenop-

pijoilla on sekä deklaratiivista että proseduraalista tietoa opiskelemastaan kielestä. Kun op-

pija kykenee selittämään jonkin kielen ilmiön, vaikka ei osaa sitä käyttää, hänellä on dekla-

ratiivista kielitietoa. Tätä kielitietoa opitaan usein kirjoista opiskelemalla. Silloin, kun kie-

lenoppija osaa käyttää kielen muotoja oikein, mutta ei pysty perustelemaan, miksi on min-

käkin muodon valinnut, on kyseessä oppijan proseduraalinen kielitaito. Proseduraalinen kie-

litaito kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa eli kieltä käyttämällä. Opettajan on mie-

tittävä, opettaako hän kielitietoa vai kielitaitoa, ja missä järjestyksessä. Maahanmuuttajaop-

pilaalle kummatkin ovat välttämättömiä. (Nissilä 2010a, 74.) 

Aallon, Tukian, Taalaan ja Mustosen (2012) mukaan funktionaalinen opetus näkee kielen 

ensisijaisesti merkityslähtöisenä systeeminä ja viestinnän välineenä. Tärkeää on, että luon-

tevan kielenkäytön ja aitojen tilanteiden kautta opitaan kielen muotoja. Kielen muotoja ei 

voi nimittäin irrottaa kontekstistaan, koska niiden avulla ilmaistaan merkityksiä. (Aalto ym. 

2012, 31.) Jotta kielenoppija voisi kehittää taitojaan toimia osana ympäröivää kieliyhteisö-

ään, tulee opiskelussa panostaa autenttiseen tekemiseen (Aalto, Mustonen & Tukia 2009, 

411). Funktionaalisessa opetuksessa on tärkeää, että kielen muotojen, merkitysten ja käytön 

välillä vallitsee tasapaino.  Opetuksen lähtökohtana on se, että oppija saa käyttää ja tarkkailla 

kieltä itselle mielekkäissä tilanteissa sekä tehdä havainnoistaan omia johtopäätöksiä. Kie-

lioppisääntöjen opiskelu ja harjoitteleminen tapahtuvat vasta myöhemmin. (Aalto ym. 2012, 

31; vrt. Opetushallitus 2014, 118.)  

Toimivin tapa opettaa kieltä maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle on, että aluksi opiskel-

laan kielitaitoa ja sitten kielitietoa. Kielenoppija tarvitsee ensin kokemuksia kielestä, koska 

hän oppii kieltä niiden kautta. Kun kokemuksia on kertynyt, voidaan harjoitella havaittujen 

kielen ilmiöiden analysoimista. Liikkeelle lähdetään tällöin fraasien avulla, ja merkityksiä 

analysoidaan vasta myöhemmin. (Nissilä 2010a, 74.) Kun oppija alkaa analysoimaan kieltä 

käyttökokemustensa ja oman havainnointinsa perusteella, ei opettajan tule antaa hänelle val-

miita kielioppisääntöjä; kielenoppija muodostaa niitä itse kielenkäyttöään tarkkailemalla. 
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(Aalto ym. 2012, 31.) Funktionaalisessa opetuksessa opettajan tavoitteena on siis ohjata op-

pijaa kiinnittämään huomiota kielen eri ilmauksiin ja pohtimaan, mitä ne tarkoittavat erilai-

sissa kielenkäyttökonteksteissa (Aalto ym. 2009, 408). Kun opettaja ei ole heti avaamassa 

oppijalle kaikkia kielen ilmiöitä, jää oppitunneillakin näin enemmän aikaa muuhun (Nissilä 

2010a, 74).  

Oppijan tarpeet ja oman oppimisprosessin tarkkailu nousevat keskeisiksi asioiksi, kun kielen 

rakenteita harjoitellaan funktionaalisesta näkökulmasta. Tarkoituksena on, että opettaja 

opettaa oppilaille rakenteita, jotka vastaavat oppijoiden kielenkäytön tarpeita ja jotka ovat 

monikäyttöisiä sekä kielenkäytössä tyypillisiä. (Aalto ym. 2012, 32.)  

2.3 Koulu maahanmuuttajaoppilaan kotouttajana 

Koulun tehtävänä on edistää maahanmuuttajaoppilaan kotoutumista. (Talib 2005, 14; Ope-

tushallitus 2015, 5). Maahanmuuttajataustaiselle lapselle ja nuorelle on tavoitteena taata sa-

manlaiset koulutusmahdollisuudet kuin kantaväestöön kuuluville oppilaille (Nissilä 2008, 

18). Peruskoululaissa määrätäänkin, että kaikilla Suomessa asuvilla oppivelvollisuusikäisillä 

lapsilla on oikeus koulukäyntiin (Talib 2005, 14; Nissilä 2008, 18). Maahanmuuttajalasten 

ja -nuorten kotoutuminen tarkoittaa käytännössä samaa asiaa kuin aikuisten maahanmuutta-

jien kotoutuminen: pyrkimyksenä on hankkia itselle sellaisia tietoja ja taitoja, joilla pärjää 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Jotta alaikäisistä maahanmuuttajista tulisi aikuisina yhteis-

kunnan tasavertaisia jäseniä, heille asetettuna kotoutumistavoitteena on ensisijaisesti opis-

kella ja kouluttautua. (Korpela 2010a, 44.) 

Uuden kielen omaksumiseen kuluu yleensä kuudesta seitsemään vuotta opiskelua tai aktii-

vista altistumista kielelle. Kyseessä on siten aikaavievä prosessi. (Talib 2005, 15.) Maahan-

muuttajaoppilaan kotoutuminen Suomeen sekä suomen kielen kehittyminen vaativatkin ti-

laa, aikaa ja rauhaa (Nissilä ym. 2006, 17). Jotta maahanmuuttajaoppilas voisi tulla tasaver-

taiseksi yhteiskunnan jäseneksi, hänellä täytyy olla hyvä suomen kielen taito. Tämän vuoksi 

alaikäisten kotoutumisessa erityisen tärkeää on laadukas kielenopetus sekä se, että koulun ja 

huoltajien yhteistyö lapsen tai nuoren tukemisessa jatkuu tarpeeksi kauan ja systemaattisesti. 

(Korpela 2010a, 44–45.) 
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Kun aikuinen maahanmuuttaja integroituu yhteiskuntaan helpoiten työelämän tai järjestö- ja 

kulttuuritoiminnan kautta, on ystävystyminen paikallisten kanssa alaikäiselle maahanmuut-

tajalle luontevin tapa kotoutua. Pelkkä koulu tai päiväkoti eivät kuitenkaan riitä ystävysty-

miseen, vaan niiden lisäksi lapsi tai nuori tarvitsee muitakin mahdollisuuksia, kuten harras-

tustoimintaa, tutustuakseen ikäisiinsä. Koulun ja maahanmuuttajaoppilaan vanhempien tulee 

yhdessä auttaa lasta hankkimaan ystäviä sekä etsiä sopivia tutustumispaikkoja ja -tilanteita. 

(Korpela 2010a, 45–46.) 

Nykyään kunnat laativat maahanmuuttajaoppilaille kotoutumissuunnitelmia, jotka tehdään 

joko omiksi erillisiksi suunnitelmikseen tai osaksi lapsen tai nuoren perheen kotoutumis-

suunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan koulussa moniammatillisessa yhteistyössä, johon kuu-

luvat oppilas itse ja mielellään tämän huoltajat, oppilashuollon sopima vastuuhenkilö, oppi-

lasta vapaa-ajan toimintaan integroiva henkilö, kuten iltapäiväkerhon vetäjä, sekä mahdolli-

sesti koulukuraattori tai -psykologi. Myös tulkin tulee olla paikalla, jotta osapuolet ymmär-

tävät varmasti toisiaan. Kun maahanmuuttajataustainen oppilas siirtyy esimerkiksi perus-

koulusta lukioon tai ammattikouluun opiskelemaan, siirtyy kotoutumissuunnitelma hänen 

mukanaan uuteen kouluun. (Korpela 2010a, 46–48.) 

Maahanmuuttajaoppilaan opetus peruskoulussa riippuu siis oppilaan taustasta: aiemmasta 

koulunkäyntihistoriasta, opiskeluvalmiuksista ja kielitaidosta.  Jos kielitaitoa ei vielä ole tai 

se on vasta alkuvaiheessa, aloittaa oppilas koulunkäyntinsä valmistavassa opetuksessa. Jos 

taas maahanmuuttajataustainen oppilas on asunut jo pitempään Suomessa tai hän etenee no-

peasti kielenopiskelussaan, voi hän opiskella suomea S2-ryhmässä tai jopa suomi äidinkie-

lenä -oppiaineen mukaan yleisopetuksen ryhmässä. Niin kuin valmistavassa opetuksessa 

myös suomi toisena kielenä -opetuksessa tulee huomioida maahanmuuttajaoppilaan oppimi-

sen tarpeet. Kieltä kannattaa alkaa opiskella ja opettaa arkielämän tilanteista lähtien, koska 

oppilas pystyy tällöin heti hyödyntämään oppimaansa käytännössä. Tärkeää maahanmuutta-

jaoppilaan koulunkäynnin tukemisessa on huoltajien ja opettajan välinen yhteistyö sekä kou-

lun henkilökunnan moniammatillinen yhteistyö, jotka molemmat tukevat oppilaan ja hänen 

perheensä kotoutumisprosessia. 
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3 KOHTI MONIKULTTUURISTA KOULUA 

Vaikka maahamme on aina kuulunut vähemmistöjä, voi suomalaisen koulun nähdä olevan 

aivan uudenlaisessa tilanteessa, koska maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän kasva-

essa kansainvälistyminen ja monikulttuuristuminen ulottuvat väistämättä myös kouluun (Ta-

lib 2005, 11). Suomalaisessa koulussa opetuksen lähtökohtana on pitkään ollut oletus oppi-

lasaineksen homogeenisuudesta: On ajateltu, että vaikka jokainen oppilas on yksilö, samalla 

luokalla olevat oppilaat ovat suunnilleen samanikäisiä, puhuvat samaa kieltä ja ovat eläneet 

jokseenkin samankaltaisen lapsuuden. Tämä oletus ei kuitenkaan pidä enää paikkaansa 

viime vuosien yhteiskuntakehityksen perusteella. (Nissilä ym. 2006, 6–7.)  Monokulttuuriset 

koulut ovat Suomesta melkein hävinneet, sillä maahanmuuttajaoppilaita alkaa olla jo jokai-

sessa lähikoulussa (Nissilä 2010b, 21). Tämän lisäksi esimerkiksi valmistavassa opetuksessa 

maahanmuuttajaoppilaat voivat poiketa toisistaan iän, kehityksen, kielen, katsomuksen, kou-

lunkäyntitaustan ja maahanmuuton syyn perusteella, eli ryhmät ovat todella heterogeenisiä. 

Valmistavassa luokassa oppilaita on vaihteleva määrä, ja on tavallista, että uusia oppilaita 

tulee ryhmään ympäri vuoden. (Ikonen 2010, 101.) Tärkeää onkin luoda maahanmuuttaja-

oppilaalle kouluun turvallinen oppimisympäristö, jossa oppimista voi tapahtua (Talib 2005, 

15; Ikonen 2010, 101).  

Kuukan (2009) mukaan käsite monikulttuurinen koulu on laaja ja jokseenkin vaikea avata 

yksiselitteisesti. Siksi hän ehdottaa, että monikulttuurisen koulun tilalla käytettäisiin mie-

luummin ihmistä kunnioittavaa koulua, jossa oppilaiden ja kulttuurien moninaisuus sallitaan 

ja niille annetaan tilaa. (Kuukka 2009, 15.) Monikulttuurisuuden tutkija ja professori James 

A. Banks (2002) on puolestaan määritellyt monikulttuuriselle koululle kahdeksan piirrettä: 

1) Koulun hallinto ja opettajat suhtautuvat jokaiseen oppilaaseen myönteisesti, välittä-

västi ja korkein odotuksin. 

2) Opetussuunnitelmassa on otettu huomioon laajasti eri kulttuuristen ja etnisten ryh-

mien sekä eri sukupuolten kokemuksia ja näkökulmia. 

3) Käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppilaiden oppimista ja motivaatiota. 

4) Koulun henkilökunta kunnioittaa oppilaiden kielellistä moninaisuutta. 

5) Oppimateriaaleissa hyödynnetään laajasti eri kulttuuristen ja etnisten ryhmien näkö-

kulmia. 

6) Oppilaiden arviointi ja kokeet toteutetaan kulttuurisensitiivisin tavoin. 
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7) Koulukulttuuri ja piilo-opetussuunnitelma tukevat koulun kulttuurista moninai-

suutta. 

8) Opinto-ohjaajilla on korkeita odotuksia maahanmuuttajataustaisia oppilaita kohtaan, 

ja he tukevat näitä ammatinvalinnassaan oikeaan suuntaan. (Banks 2002, 19.) 

Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostaa monikulttuurisuuden 

vaalimista perusopetuksen arvoissa. Opetussuunnitelma tuo esiin sen, kuinka opetuksen tu-

lisi edistää oppilaan oman kulttuuri-identiteetin muotoutumista sekä opettaa kunnioitusta ja 

herättää kiinnostusta eri kulttuureja kohtaan. Oppilaat harjoittelevat ajattelemaan asioita toi-

sen näkökulmasta. Tavoitteena on, että koulussa eri kulttuuri-, kieli- ja katsomustaustaiset 

oppilaat kohtaavat toisensa ja opiskelevat yhdessä, mikä rakentaa perustaa yhteisöllisyyden 

tunteen ja aidon vuorovaikutuksen syntymiselle. (Opetushallitus 2014, 16.) 

Tässä pääluvussa esittelen asioita, jotka tukevat koulujen kehitystä monikulttuurisuuteen. 

Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen sitä, miten luokanopettajakoulutus valmistaa tulevia 

opettajia maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen. Sen jälkeen kuvaan, mistä asioista opet-

tajan monikulttuurinen kompetenssi, eli tiedot ja taidot opettaa monikulttuurisessa ryhmässä, 

koostuu. Kolmannessa alaluvussa kuvaan nykyisen opetussuunnitelman mukaista kielitie-

toista ja monikulttuurista opetusta, minkä jälkeen siirryn kertomaan monikulttuurisesta ko-

din ja koulun välisestä yhteistyöstä neljännessä alaluvussa.  

3.1 Luokanopettajakoulutuksen antamat valmiudet maahanmuuttajien opetukseen 

Suomessa kansainvälisyyskasvatus on kuulunut opettajankoulutukseen jo 1960-luvulta al-

kaen, jolloin sen sisällöt noudattivat pääasiassa YK:n ihmisoikeusasiakirjoja. Usein nämä 

monikulttuurisuuteen liittyvät sisällöt ovat kuitenkin jääneet opettajankoulutuksessa melko 

vähäiselle huomiolle. (Räsänen 2009, 13.) Nykyään kaikki opettajaksi opiskelevat tulevat 

varmasti työssään opettamaan maahanmuuttajaoppilaita, minkä vuoksi koulutuksessa tulisi 

panostaa monikulttuurisuuden opettamiseen (Fossi 1999, 187). Ristiriitaista onkin, että 

vaikka suomalaiseen koulujärjestelmään maahanmuuttajaoppilaiden opetus on kuulunut jo 

kauan, ei opettajilta vaadita minkäänlaista lisäpätevyyttä maahanmuuttajien opettamiseen 

perus- ja ammattikouluissa tai lukiossa (Koponen 2000, 41). Vaatimukset opettajia ja opet-

tajankoulutusta kohtaan ovat silti kasvaneet, koska koulutuksen pitäisi valmistaa opettajia, 

jotka ovat joustavia ja pärjäävät muuttuvassa maailmassa. Opettajankoulutus ei tarjoakaan 
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valmiita vastauksia opettajaopiskelijoille vaan pikemminkin valmiuksia muutosten kohtaa-

miseen. (Lerkkanen 1999, 168, 172.) Opettajien peruskoulutuksessa tulisi kiinnittää huo-

miota siihen, että opettajaopiskelijoiden opiskelemat aihealueet kulkisivat heidän mukaan 

myöhemmin myös työelämään (Räsänen 2009, 17). 

Opetushallituksen teettämässä Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihank-

keen (OPEPRO) kahdeksannessa selvityksessä on tarkasteltu, millaisia maahanmuuttajaope-

tukseen ja monikulttuurisuuteen valmistavia sisältöjä eri opettajankoulutuksiin kuuluu. Eri 

kasvatustieteiden tiedekuntien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen lukuvuoden 1999–

2000 opinto-oppaiden sisällöt sekä opettajankoulutuslaitoksille ja ammatillisille opettajakor-

keakouluille teetetyt kyselyt muodostavat selvityksen aineiston. (Koponen 2000, 4.) Seuraa-

vaksi tarkastelen selvityksen tuomaa tietoa siitä, miten eri luokanopettajakoulutusyksiköissä 

tarjottiin monikulttuurisuusopintoja vuosituhannen vaihteessa. 

Opetushallituksen ennakointihankkeen selvityksestä käy ilmi, että maahanmuuttajaopetuk-

seen ja monikulttuurisuuteen valmistavia pakollisia opintoja eri opettajankoulutuslaitoksissa 

(Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Oulussa ja Vaasassa) tarjottiin niukasti. Ou-

lussa monikulttuurisuusopintoja sisältyi pakollisiin kasvatustieteen perus- ja aineopintoihin 

kuitenkin eniten, eli 5,5 opintoviikkoa. Lisäksi Oulussa monikulttuurisuusteema nostettiin 

esille opettajan ammattietiikan yhteydessä. Keskeisintä eri luokanopettajakoulutusyksiköi-

den monikulttuurisuusopinnoissa oli pääasiassa ymmärtää ja tutustua vieraaseen kulttuuriin 

oman kulttuurin kautta. (Koponen 2000, 42, 70.) Oman henkilökohtaisen kulttuurisen iden-

titeetin tiedostaminen onkin ollut keskeinen osa kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuskou-

lutusta Suomessa (Lerkkanen 1999, 165; Räsänen 1998, 35). Myös globalisaation aiheutta-

mia haasteita ja ratkaisuehdotuksia niihin pohdittiin eri opettajankoulutusyksiköiden opin-

noissa. Monikulttuurisuusopinnot toteutettiin joko luento-, pienryhmä- tai kirjatenttiopiske-

luna. Se, kuinka paljon eri opettajankoulutuspaikkakunnilla monikulttuurisuusopintoja tar-

jotaan, liittyy todennäköisesti suoraan siihen, kuinka paljon alueella asuu maahanmuuttajia. 

(Koponen 2000, 42, 44, 70–71.) 

Vapaavalintaisia opintoja monikulttuurisuudesta eri opettajankoulutusyksiköissä (Helsin-

gissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Vaasassa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Ou-

lussa, Turussa ja Raumalla) oli sen sijaan enemmän tarjolla, ja ne olivat laajempia kokonai-

suuksia kuin pakolliset opinnot. Nämä opinnot sisältyivät pedagogisiin opintoihin tai sivu-
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aineopintoihin, kuten suomi toisena kielenä -opintoihin tai erityispedagogiikan ja alkuope-

tuksen opintoihin. (Koponen 2000, 43, 73, 78.) Fossi (1999) toteaa, että monikulttuurisuus-

opintojen vapaavalintaisuudessa on sekä etuja että haittoja. Useimmiten vapaavalintaiset 

opinnot järjestetään iltaisin tai viikonloppuisin, mikä voi olla haastavaa opiskelijoille; toi-

saalta opiskelijat, jotka ottavat näitä vapaavalintaisia opintoja, ovat todennäköisesti erittäin 

motivoituneita aiheeseen. Silti opettajankoulutuksen on mietittävä, voiko se sallia sen, että 

kaikki opiskelijat eivät saa samanveroisia valmiuksia maahanmuuttajien kohtaamiseen ja 

opettamiseen. (Fossi 1999, 187.) 

Opetushallituksen selvityksen mukaan melkein kaikissa opettajankoulutusyksiköissä vapaa-

valintaisiin monikulttuurisuusopintoihin kuului mahdollisuus suorittaa kenttäharjoittelu jos-

sakin koulussa tai laitoksessa, jossa on maahanmuuttajia. Opiskelija pystyi tällöin myös itse 

hankkimaan harjoittelupaikkansa, jos opettajankoulutuksessa ei tarjottu sitä valmiiksi. On-

gelmallista on kuitenkin se, että kaikilla opettajankoulutuspaikoilla ei välttämättä ole kou-

luja, joissa on maahanmuuttajia, minkä vuoksi opiskelijoiden pitäisi pystyä suorittamaan 

harjoittelu maahanmuuttajataustaisen oppilaiden kanssa eri opettajankoulutuspaikkakun-

nalla. (Koponen 2000, 43–44.) 

Muihin opettajankoulutusyksiköihin verrattuna Oulussa ja Jyväskylässä tarjottiin eniten mo-

nikulttuurisuusopintoja, mikä johtunee siitä, että Jyväskylässä voi halutessaan suorittaa 35 

opintoviikon laajuisen osan opettajankoulutusta englannin kielellä, ja Oulussa on tarjolla 

kokonaan englanninkielinen luokanopettajakoulutus. Näissä kahdessa opintokokonaisuu-

dessa monikulttuurisuus näkyi sekä opinto-oppaan tasolla että kokonaisuutta läpäisevänä 

teemana. (Koponen 2000, 43.) Räsäsen (1998) mukaan Oulun kansainvälinen luokanopetta-

jakoulutus onkin alun perin perustettu vastaamaan monikulttuuristumisen haasteisiin. Kou-

lutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia ottaa vastuuta koulujen monikulttuu-

risesta opetuksesta sekä työskennellä kansainvälisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympä-

ristöissä. (Räsänen 1998, 40.) Jyväskylän yliopistossa oleva JULIET-koulutus pyrkii puo-

lestaan antamaan luokanopettajille pätevyyden opettaa englannin kieltä alakoulussa sekä 

omana oppiaineenaan että käyttää englantia muiden oppiaineiden opetuksessa. Lisäksi JU-

LIET-ohjelman käynyt luokanopettaja voi toimia koulunsa kansainvälisyys- ja monikulttuu-

risuuskasvatuksen asiantuntijana, ja hän voi vastata koulun ulkomaansuhteista. (Pihko 1999, 

190–191.) 
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Kuten Opetushallituksen selvityksestä käy ilmi, eri opettajankoulutusyksiköt valmistavat 

luokanopettajia monikulttuurisuuden kohtaamiseen ja maahanmuuttajaopetukseen melko eri 

tavoin. Merkillepantavaa on, että selvityksen ajankohtana vain osaan eri opettajankoulutus-

paikkakuntien opintoihin sisältyi pakollisia monikulttuurisuusopintoja. Myös Jokikokon ja 

Järvelän (2013) mukaan eri opettajankoulutuslaitoksissa ja koulutusohjelmissa lähestytään 

monikulttuurisia valmiuksia vaihtelevista näkökulmista (Jokikokko & Järvelä 2013, 245–

246). Toisaalta Opetushallituksen selvityksestä on kulunut jo aikaa, joten tilanne voi olla 

tällä hetkellä erilainen eri opettajankoulutusyksiköissä. Mielenkiintoista on kuitenkin nähdä, 

miten opettajankoulutus pyrkii tulevaisuudessa vastaamaan tähän koulutustarpeeseen, koska 

eri tutkimuksissa luokanopettajat ovat selvästi ilmaisseet tyytymättömyytensä koulutuk-

sensa tarjoamiin monikulttuurisuusvalmiuksiin (ks. tarkemmin Soilamo 2008; Jauhiainen & 

Luostarinen, 2004; Matinheikki-Kokko 1999). 

3.2 Opettajan monikulttuurinen kompetenssi  

Maahanmuuttajien opettajan rooli poikkeaa esimerkiksi tavallisen suomalaisen luokanopet-

tajan roolista moninaisuudeltaan. Maahanmuuttajien opettajalta edellytetään kykyä eriyttää 

opetusta ja vastata näin jokaisen oppilaan henkilökohtaisiin oppimistarpeisiin. Sen lisäksi, 

että opettajan tulee suhtautua ymmärtävästi oppilaidensa lähtökulttuureita kohtaan, hänen 

tulee myös opastaa maahanmuuttajataustaisia oppilaitaan suomalaiseen koulunkäyntiin ja 

levittää kouluunsa oppilaidensa integraatiota edistävää ilmapiiriä. (Matinheikki-Kokko 

1999, 40.) Onkin tavallista, että opettaja voi kohdata tietynlaista inkompetenssia ja epävar-

muutta, kun hän opettaa maahanmuuttajataustaisia oppilaita (Soilamo 2008, 71). Talibin 

(2002; 2005) mukaan opettajien sekä koulun muun henkilökunnan monikulttuurista amma-

tillisuutta pitäisi tämän vuoksi kehittää niin, että koulun työntekijöillä olisi paremmat val-

miudet huomioida työssään maahanmuuttajataustaiset sekä syrjäytymisuhan alla olevat op-

pilaat. Tähän tarvitaan myös asennemuutosta, jota oppilaiden hyvä koulumenestys ja onnis-

tuneet kulttuuriset kohtaamiset tietysti edesauttavat. (Talib 2005, 39; 2002, 128.)  

Opettajalta vaaditaan erityistä tiedollista, taidollista ja asenteellista pätevyyttä monikulttuu-

risessa luokassa työskentelemiseen (Matinheikki-Kokko 1999, 40). Näitä opettajan tarvitse-

mia tietoja, taitoja ja kykyjä toimia kulttuurisesti moninaisessa ympäristössä on määritelty 

esimerkiksi opettajan monikulttuuriseksi kompetenssiksi (ks. Talib 2005; Soilamo 2008) 

sekä opettajan interkulttuuriseksi kompetenssiksi (ks. Jokikokko 2010; Bennet 1995).  
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Talibin (2005) mukaan opettajan monikulttuurinen kompetenssi sisältää opettajan kriittisen 

otteen työhönsä, laajentuneen itseymmärryksen sekä empatiakyvyn, mutta myös monenlais-

ten elämänmuotojen ja todellisuuksien ymmärtämisen (Talib 2005, 43). Soilamo (2008) 

määrittelee monikulttuurisen pätevyyden kulttuuriseksi herkkyydeksi ja asiantuntijuudeksi, 

johon kuuluvat myös ymmärrys tai vastuullisuus (Soilamo 2008, 71). Jokikokko (2010) puo-

lestaan ajattelee interkulttuurisen kompetenssin pikemminkin kokonaisvaltaisena lähesty-

mistapana asioihin ja yksilön laajentuneena maailmankuvana kuin tiettyinä taitoina ja tie-

toina. Interkulttuurista kompetenssia ei hänen mukaansa voi nähdä vain opettajan selviyty-

mispakkauksena tai kykynä pärjätä monikulttuurisessa työympäristössä, vaan kyseessä on 

eettinen orientoituminen ihmisiä, elämää ja moninaisuutta kohtaan. Tämä orientoituminen 

ohjaa yksilön ajattelua ja käyttäytymistä. Interkulttuurisesti pätevä opettaja suhtautuu avoi-

mesti uusiin ihmisiin ja asioihin, hänellä on kyky oppia toisilta ja osoittaa välittämistä. (Jo-

kikokko 2010, 72.) Bennetin (1995) näkemyksen mukaan interkulttuurinen kompetenssi tar-

koittaa kykyä tulkita tarkoituksellista viestintää, kuten kieltä ja elekieltä, tiedostamattomia 

merkkejä, kuten kehonkieltä, ja omasta kulttuurista poikkeavia tapoja. Tällöin vuorovaikutus 

ja empatia ovat tärkeässä roolissa. (Bennet 1995, 313.) 

Jokikokko (2002) määrittelee opettajan interkulttuurisen kompetenssin (ks. Kuvio 1) koos-

tuvan neljästä osa-alueesta, jotka ovat kulttuurinen tietoisuus, taidot toimia interkulttuuri-

sissa tilanteissa, kulttuurien moninaisuuteen liittyvät asenteet sekä toiminta (Jokikokko 

2002, 87–88; ks. myös Banks 1994; Nieto 1996). Kompetenssiin vaaditaan nämä kaikki; 

esimerkiksi pelkkä taito ei riitä, vaan tarvitaan myös rohkeutta toimia, tai vaikka opettajalla 

olisi tietoa, niin hän tarvitsee myös monikulttuurisuuteen myönteisesti suhtautuvaa asen-

netta. (Jokikokko 2002, 87.) Lisäksi tärkeää on huomata, että opettajan interkulttuurinen pä-

tevyys on eräänlainen prosessi, jossa jatkuva itsensä reflektointi ja toiminta limittyvät (Joki-

kokko 2010, 71; 2002, 86). Vaikka opettajankoulutus ja täydennyskoulutus ovat päävas-

tuussa opettajien monikulttuurisista valmiuksista, ei lyhyillä yksittäisillä kursseilla voi saada 

tarpeeksi paljon valmiuksia monikulttuurisuuden laajaan tutkimus- ja toimintakenttään. Sen 

vuoksi vasta kokemus opettaa parhaiten opettajille monikulttuurista osaamista. (Talib 2002, 

130–131.)  

Asenteet ovat Jokikokon mukaan keskeinen osa interkulttuurista kompetenssia ja niiden 

avulla mahdollistetaan oikeudenmukainen ja tasa-arvoon tähtäävä toiminta (Jokikokko 

2002, 87). Jotta opettajasta voi tulla monikulttuurisesti pätevä, hänen täytyy tiedostaa ja koh-
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data omat ennakkoluulonsa ja rasistiset asenteensa. Koska kaikki ihmiset kuuluvat yhteis-

kuntaan, joka on osittain rasistinen ja luokittelee yksilöitä sukupuolen, kielen tai ekonomisen 

aseman perusteella, ovat kaikki myös sisäistäneet tavalla tai toisella yhteiskunnan välittämiä 

viestejä. Opettajan onkin uuden asenteen lisäksi opittava pois vanhoista asenteistaan. (Nieto 

1996, 353.) 

Kuvio 1. Opettajan interkulttuurisen kompetenssin osa-alueet Jokikokkoa (2002, 87) mu-

kaillen. 

 

Opettajan kulttuurinen tietoisuus koostuu kolmesta osa-alueesta. Ensinnäkin siihen kuuluu 

oman itsensä ja oman kulttuurisen taustansa tunteminen. Koska valtaväestöön kuuluvat ih-

miset usein ajattelevat, että heidän arvonsa ovat ainoita oikeita, on opettajan tärkeä tiedostaa, 

mitkä kulttuuriin sisäänkirjoitetut koodit voivat vaikuttaa hänen omiin asenteisiinsa ja käy-

tökseensä. (Jokikokko 2002, 88.) Ainoastaan itsensä tunteva henkilö voi aidosti kohdata 

muita ihmisiä, minkä vuoksi jokaisen opettajan pitäisi kohdata itsensä ja pyrkiä itsensä re-

helliseen arviointiin (Talib 2002, 132). Kun opettaja näin tiedostaa syitä omaan toimin-

taansa, hän pystyy helpommin asettumaan myös oppilaan asemaan (Talib 2005, 46). 

Toiseksi kulttuuriseen tietoisuuteen kuuluu tieto toisista ihmisistä ja kulttuureista; vaikka 

ihmiset ovat oman kulttuurinsa tuotteita, tulee heidät silti ajatella ennen kaikkea yksilöinä, 

sillä kulttuuritkin ovat dynaamisia. (Jokikokko 2002, 88.) Opettaja voikin parantaa maahan-

muuttajaoppilaidensa osallistumista ja koulumenestystä huomioimalla oppilaiden erilaiset 
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etniset taustat ja mukauttamalla opetusta niin, että se tukee heidän kulttuurisia vahvuuksiaan 

(Banks 2002, 17). Kolmanneksi kulttuurinen tietoisuus edellyttää opettajalta kykyä tunnistaa 

epäoikeudenmukaisuuksia, ennakkoluuloja ja oletuksia sekä yksilöiden keskuudessa että 

laajemmin koko yhteiskunnan tasolla (Jokikokko 2002, 88).  

Monikulttuurisen henkilön taitoihin puolestaan kuuluu kyky osata katsoa todellisuutta 

useista näkökulmista. Muita monikulttuurisuustaitoja ovat kyky arvostaa moninaisuutta sekä 

rohkaista kriittiseen ajatteluun, reflektointiin ja toimintaan. (Nieto 1996, 319, 353.) Opetta-

jan interkulttuuriseen kompetenssiin kuuluva toiminta tarkoittaa puolestaan sitä, että opetta-

jan, jolla on hyvät monikulttuurisuuteen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet, tulee työskennellä 

syrjintää ja rasismia vastaan (Jokikokko 2002, 89). Tavoitteena on murtaa myyttejä ja ste-

reotypioita, jotka liittyvät eri etnisiin ryhmiin ja sukupuoliin, sekä painottaa ihmisten perim-

mäistä samankaltaisuutta ja laajentaa oppilaiden tietoa rasismin eri muodoista maailmassa 

(Bennet 1995, 15). Koska opettajan voi nähdä edustavan ammatissaan yhteiskunnan omaa-

tuntoa, tulee hänen olla perillä yhteiskunnallisista ja globaaleista asioista sekä toimia aktii-

visesti oikeudenmukaisuuden puolesta (Talib 2005, 52–53). 

Se, että interkulttuurinen kompetenssi käsitetään prosessiksi, tarkoittaa opettajan työn kan-

nalta sitä, että hän osaa reflektoida etenkin omaa ja toisten toimintaa ja kehittää niiden poh-

jalta toimivia käytösmalleja erilaisiin kulttuurisiin tilanteisiin (Jokikokko & Järvelä 2013, 

249–250). Itsensä reflektointi ja yhteisöllinen pohtiminen luovatkin perustan opettajan am-

matillisuuden kehittymiselle (Talib 2005, 51). 

3.3 Kielitietoinen ja monikulttuurinen opetus 

Uusissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) painotetaan koulun toimin-

takulttuurin periaatteiden kohdalla kulttuurista moninaisuutta ja kielitietoisuutta. Koulu 

kuuluu yhteiskuntaan, joka on kulttuurisesti moninainen ja muokkautuva. Koulussa eri kat-

somukset, kielet ja identiteetit saavat elää yhdessä ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 

Lisäksi kulttuuriseen moninaisuuteen kuuluu se, että kaikki yhteisöt ja niiden jäsenet ovat 

monikielisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulussa eri kieliä kunnioitetaan ja niitä 

käytetään rinnakkain. Tärkeää on, että kielitietoisessa yhteisössä huomioidaan kielen merki-

tys oppimisessa ja työskentelyssä, sekä laajemmin oppilaan identiteetin muotoutumisessa ja 

yhteiskuntaan sopeutumisessa. Myös kieliin liittyvistä asenteista tulee keskustella. Koska 
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jokaisessa oppiaineessa on sille ominaiset käsitteet ja kielenkäyttötapansa, opettaa kielitie-

toisessa koulussa jokainen opettaja oman oppiaineensa kieltä ja toimii sen kielenkäytön esi-

merkkinä. (Opetushallitus 2014, 26, 28.) 

Monikulttuurisesti tasa-arvoisessa koulussa on tärkeä huomioida se, että maahanmuuttaja-

taustaisen oppilaan suullista ja kirjallista kielenkehitystä tulee tukea, koska koulun opetus-

kielen hallinta on oppimisen edellytys. Toisaalta täytyy muistaa myös tukea oppilaan koti-

kielen kehitystä. (Martin 1999, 84.) Koulun kuuluisi olla kielitietoinen viimeistään siinä vai-

heessa, kun siellä opiskelee kaksi- tai monikielisiä oppilaita. Tavoitteena on, että tällöin 

kaikki suomea äidinkielenään puhuvat koulun opettajat ja oppilaat ajattelisivat, että heiltä 

voi oppia kieltä. (Kuukka 2009, 16.) Tärkeää onkin, että koko kouluyhteisö toimisi maahan-

muuttajaoppilaan suomen kielen opettajana – vastuu siitä ei kuulu ainoastaan S2-opettajalle, 

erityisopettajalle tai valmistavan luokan opettajalle (Martin 1999, 90). 

Aalto ja Tukia (2009) toteavat monikulttuurisen koulun tarjoavan opettajille uusia haasteita: 

kielenopetuksen ja aineenopetuksen tulisi limittyä, koska asiasisältöjen omaksumiseen tar-

vitaan kielitaitoa ja päinvastoin (Aalto & Tukia 2009, 25). Harmasen (2013) mukaan koulun 

kielitietoisuus lisääkin luontevasti äidinkielen ja kirjallisuuden sekä muiden oppiaineiden 

välistä yhteistyötä (Harmanen 2013, 4). Tämä puolestaan edistää opettajien kollegiaalista 

yhteistyötä, koska jokaiselta opettajalta edellytetään taitoa tarkastella oppiainettaan kielitie-

toisesti. Harmanen toteaa, että kielitietoinen opettaja ymmärtää, että eri oppiaineet esittävät 

tietoa ja käyttävät kieltä eri tavoin. Kun opettaja on tiedostanut oppiaineensa kielelliset käy-

tänteet, hän pystyy joustavammin ohjaamaan oppilaita oppiaineensa opiskeluun. Eri oppiai-

neiden tekstien opiskelu opettajan johdolla auttaa oppilaita nimenomaan ymmärtämän oppi-

aineiden tiedonesitystapoja. (Harmanen 2013, 2.)  

Opettajan tulee siis pohtia oppiaineensa kieltä ja ymmärrettävyyttä myös maahanmuuttaja-

oppilaan näkökulmasta (Kuukka 2009, 16; Aalto & Tukia 2009, 31). Koska maahanmuutta-

jaoppilaalla ei ole samanlaista koulutaustaa ja kulttuuritietoa kuin valtaväestön oppilailla, 

joutuu opettaja harkitsemaan, mitkä ainekset hänen omassa oppiaineessaan ovat ydinsisältöä 

eli asioita, joita maahanmuuttajaoppilaan tulee osata suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä 

(Aalto & Tukia 2009, 25). Lisäksi opettajan on hyvä tiedostaa, että monipuoliset havainnol-

listavat opetusmenetelmät, kuten käsitteiden avaaminen, avainsanaluetteloiden laatiminen 

sekä esimerkkejä sisältävien sanastojen käyttäminen tukevat myös syntyperältään suomalai-

sia oppilaita (Kuukka 2009, 17).   
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Uuden opetussuunnitelman painotus kielitietoiseen opetukseen muokkaa väistämättä myös 

opettajankoulutuksen sisältöjä. Koska luokanopettaja opettaa alakoulussa oppilaille kaikkia 

aineita, on tärkeää, että kielitietoisuutta korostetaan etenkin luokanopettajien koulutuksessa; 

tuleehan luokanopettajan totuttaa lapset eri oppiaineiden tekstilajikäytänteisiin ja yleiskielen 

käyttöön. (Harmanen 2013, 4.)  

Banksin käsitys monikulttuurisesta opetuksesta on vielä laajempi kuin opetussuunnitelmassa 

mainittu kielitietoinen näkökulma opetukseen (ks. Banks 1994; 2002). Banks näkee moni-

kulttuurisen opetuksen koskevan kokonaisvaltaisesti koko koulua, ympäröivää yhteiskuntaa 

ja opetussuunnitelmaa, ei pelkästään koululuokkaa (Fossi 1999, 179). Banksin (1994) mu-

kaan monikulttuurinen opetus ei tarkoita vain opetussisältöjä, jotka käsittelevät erilaisia et-

nisiä ja kulttuurisia ryhmiä, vaan hän käsittää sen laajasti todellisuuden hahmottamisen ja 

ajattelun tapana. Banks on jaotellut monikulttuurisen opetuksen (multicultural education) 

viiteen osa-alueeseen, jotka ovat 1) etnisten ja kulttuuristen sisältöjen yhdistäminen opetuk-

seen (content integration), 2) tiedon konstruointi (the knowledge construction process), 3) 

ennakkoluulojen vähentäminen (prejudice reduction), 4) oikeudenmukainen opetus (an 

equity pedagogy) ja 5) koulun kulttuurin ja rakenteiden voimaannuttaminen (an empowering 

school culture and social structure). Banks pitääkin tärkeänä, että näiden osa-alueiden sisäl-

töjä selvennetään ja autetaan näin opettajia paremmin ymmärtämään monikulttuurisen ope-

tuksen vaikutuksia heidän opettamiinsa oppiaineisiin ja eri opetustilanteisiin. (Banks 1994, 

5–8.) 

Gayn (2002) määritelmä monikulttuuriselle opetukselle (culturally responsive teaching) voi-

daan sijoittaa jonnekin opetussuunnitelman kielitietoisen opetuksen sekä Banksin monikult-

tuurisen opetuksen välimaastoon. Gayn mukaan opettajan pitää tiedostaa monikulttuurisen 

opetuksen viisi elementtiä: opettajan tulee hankkia riittävästi tietoa eri kulttuureista, moni-

kulttuurisuus tulee huomioida opetussuunnitelmatasolla, opettajan pitää luoda kulttuurisen-

sitiivisiä ja välittäviä oppimisyhteisöjä, minkä lisäksi hänen tulee panostaa sekä vuorovai-

kutukseen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kanssa että heidän huomioimiseensa oh-

jeiden antamisessa ja opetuksessa. (Gay 2002, 106.) 

Banksin mukaan etnisten ja kulttuuristen sisältöjen yhdistäminen opetukseen tarkoittaa sitä, 

kuinka paljon opettaja havainnollistaessaan oman oppiaineensa avainkäsitteitä, periaatteita 

ja teorioita hyödyntää sisältöjä ja esimerkkejä eri kulttuureista. Opettajan on hyvä muistaa, 

että kulttuuristen sisältöjen tulisi olla luonteva ja looginen osa opetusta. Banks kuitenkin 
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huomauttaa, että joissakin oppiaineissa kulttuuristen sisältöjen yhdistäminen opetukseen käy 

luontevammin kuin toisissa. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisissä aineissa, kielten opiske-

lussa, musiikissa ja kotitaloudessa on valtavasti mahdollisuuksia etnisen ja kulttuurisen ai-

neksen hyödyntämiseen opetuksessa. (Banks 1994, 8–9.) Myös Gay (2002) ajattelee, että 

monikulttuurisen opetuksen tulisi olla holistista sekä kulttuurisia ja etnisiä aineksia integ-

roivaa. Tällöin opetuksessa hyödynnetään rinnakkain eri oppimistyylejä ja useita tietoja ja 

taitoja opetellaan samanaikaisesti. Eri oppiaineiden opetuksessa tuodaan esille oppilaiden 

etnistä identiteettiä ja kulttuuritaustaa. Kun koulussa tutustutaan esimerkiksi omaan etniseen 

taustaan ja kulttuuriin tarkemmin, opiskellaan yhtä aikaa näitä asioita myös toisista kulttuu-

reista. (Gay 2002, 110.) 

Tiedon konstruoinnilla Banks viittaa puolestaan siihen, miten opettaja eri menetelmillä, ky-

symyksillä ja työskentelytavoilla ohjaa oppilaita tutkimaan ja määrittelemään, kuinka epä-

suorat kulttuuriset oletukset, viitekehykset ja ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme muodos-

taa tietoa (Banks 1994, 9). Näin oppilaat saavat käsityksen siitä, miten tieto muodostuu ja 

millä tavoin ihmisen kulttuurinen tai sosiaalinen tausta on yhteydessä tiedon rakentumiseen 

(Fossi 1999, 179). Myös Gay toteaa, että kulttuurisensitiivisessä opetuksessa on tärkeää, että 

oppilaat ymmärtävät, että tiedolla on moraalisia ja poliittisia ominaisuuksia ja seuraamuksia, 

mikä velvoittaa oppilaita toimimaan vapauden, tasa-arvoisuuden ja oikeuden puolesta (Gay 

2002, 110). 

Kantaväestön asenteet ovat merkittävässä roolissa sen suhteen, kuinka hyvin maahanmuut-

tajataustainen oppilas sopeutuu uuteen maahan. Koulutuksella pyritään ennaltaehkäisemään 

se, ettei maahanmuuttaja eristäydy tai syrjäydy muusta yhteiskunnasta. (Talib 2005, 12.) 

Kolmas Banksin monikulttuurisen opetuksen osa-alue onkin ennakkoluulojen vähentäminen 

(Banks 1994, 12; vrt. Bennet 1995, 15). Banksin mukaan opettajat voivat vähentää oppi-

laidensa mahdollisia ennakkoluuloisia tai rasistisia asenteita ja käytöstä ja kehittää niitä de-

mokraattisempaan suuntaan huolellisesti suunnitelluilla ja toteutetuilla menetelmillä. Esi-

merkiksi opettaja voi ohjata eri etnisistä taustoista tulevia oppilaita yhteistoiminnallisen 

työskentelyn tilanteisiin. (Banks 1994, 12.) Kulttuurisensitiivinen opettaja ymmärtääkin, mi-

ten erilaiset työskentelytavat voivat vaikuttaa koulumenestykseen ja suosivat yhteisöllisten 

oppimisympäristöjen rakentamista (Gay 2002, 110). 
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Jotta koulu olisi instituutiona luotettava, sen täytyy olla oikeudenmukainen (Kuukka 2009, 

13). Oikeudenmukaista opetus on Banksin periaatteiden mukaan silloin, kun opettaja mu-

kauttaa opetustaan niin, että kaikilla eri sukupuolta ja sosioekonomista tai etnistä taustaa 

edustavilla oppilailla on samanlaiset mahdollisuudet menestyä opinnoissaan (Banks 1994, 

13; vrt. Bennet 1995, 14). Opettajan tulisi siis käyttää erilaisia opetustyylejä ja huomioida 

tällä tavoin oppilaiden moninaiset tavat oppia (Banks 1994, 16). Myös Gay toteaa, että opet-

tajien tulee suhtautua maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimiseen korkein odotuksin 

ja tukea heidän koulussa menestymistään kaikin mahdollisin keinoin (Gay 2002,110).  

Koulukulttuurin ja rakenteiden voimaannuttamisen Banks määrittelee taas koko koulun kult-

tuurin ja organisaation uudelleenmuotoiluksi niin, että jokainen oppilas taustastaan riippu-

matta kokisi koulun tasa-arvoiseksi paikaksi. Tämän mahdollistamiseksi koko koulun hen-

kilökunnan aina rehtorista huoltotyöntekijöihin tulee omaksua uusi asenne ja sitoutua oikeu-

denmukaisuuden periaatteiden toteuttamiseen. (Banks 1994, 14.) Koulun aikuisten kuului-

sikin noudattaa yhteistä linjaa koulun perusperiaatteissa ja kantaa yhdessä vastuu työstään 

(Kuukka 2009, 17). 

3.4 Monikulttuurinen kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) todetaan, että kodin ja koulun yh-

teistyöllä tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä, ja taataan, että kaikki oppilaat saavat tar-

peidensa mukaista opetusta ja ohjausta. Lisäksi koulun toimintakulttuuriin kuuluu keskei-

sesti huoltajien osallistuminen koulutyöhön ja sen kehittämiseen. Vaikka lapsen kasvatuk-

sesta huoltajat ovat päävastuussa, tukee koulu tätä kasvatustyötä. Kodin ja koulun yhteistyön 

perusta on keskinäinen kunnioitus, luottamus ja tasa-arvoisuus, jolloin on tärkeää kiinnittää 

huomiota myös erilaisten perheiden tuen ja tiedon tarpeisiin. Koulun henkilökunnalta vaa-

ditaan aktiivisuutta, tapaamisia huoltajien kanssa sekä monipuolista viestintää, jotta yhteis-

työstä tulisi onnistunutta. (Opetushallitus 2014, 35.)  Epstein (2011) käyttää kodin ja koulun 

yhteistyöstä termiä kumppanuus (partnership). Hänen mukaansa kumppanuus tarkoittaa 

opettajien, vanhempien ja yhteisön muiden jäsenten yhteistyötä, jossa tietoa jaetaan, ongel-

mia ratkaistaan, oppilaita autetaan ja onnistumisia juhlitaan yhdessä. Kumppanuuteen kuu-

luu myös sen tiedostaminen, että lapsen kehittymisestä ja oppimisesta ovat vastuussa sekä 

koti, koulu että koko yhteisö. (Epstein 2011, 4.) 
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Suomalaisen koulun aloittaminen on eräänlaista valmistautumista sekä maahanmuuttaja-

taustaiselle oppilaalle että hänen vanhemmilleen ja muulle koululle. Kun oppilas itse val-

mistautuu opiskelemaan uutta kieltä ja kehitysvaiheensa mukaisia tietoja ja taitoja sekä kou-

lun sääntöjä ja osallisuutta, vanhemmat luottavat siihen, että heidän lapsensa koulunaloitus 

sujuu hyvin. Samaan aikaan kouluyhteisö ja opettajat valmistautuvat toivottamaan tervetul-

leeksi uuden oppilaan, jolla voi olla hyvin erilainen tausta, kuin mihin opettajat ovat valmis-

tautuneet. (Korpela 2010b, 33.)  

Ei ole olemassa yhdenlaista oikeaa tapaa tehdä yhteistyötä maahanmuuttajaoppilaan van-

hempien kanssa, sillä maahanmuuttajaperheitä on hyvin monenlaisia. Mahdollinen yhteisen 

kielen puuttuminen tulee hoitaa ensimmäiseksi tulkkia käyttämällä. (Opetushallitus 2007, 

26.) Aivan aluksi kannattaakin ottaa selvää tulkkipalveluiden tarpeesta sekä mahdollisuuk-

sista niiden käyttöön, minkä lisäksi vanhempien kanssa tulee keskustella siitä, että lapsi ei 

voi toimia tulkkina aikuisten välillä (Korpela 2010b, 37). 

Pollari (1999) toteaa, että maahanmuuttajalla on kova työ harjoitella uusia ja erilaisia asioita 

uuteen maahan muuttaessaan. Ei olekaan ihme, että maahanmuuttaja-aikuinen voi tuntea 

olevansa lapsen asemassa, kun hän ei hallitse suomen kieltä. Monikulttuurisesti hienotuntei-

sen opettajan tuleekin ymmärtää, että maahanmuuttajavanhemman aikuisuutta ja vanhem-

muutta on tuettava kaikissa tilanteissa. (Pollari 1999, 157–158.) Koulu voi tukea maahan-

muuttajavanhempaa luomalla ilmapiirin, jossa tämä saa avoimesti ilmaista itseään ja kysellä, 

esittää toivomuksia ja tutustua koulun toimintakulttuuriin (Pollari & Koppinen 2011, 22). 

Opettajan tulee arvostaa maahanmuuttajaoppilaan vanhempia ja aidosti näyttää kiinnostuk-

sensa heidän mielipiteitään kohtaan, jos hän haluaa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Li-

säksi opettajan on oltava tarkkana, ettei hän lasten silmissä kyseenalaista tai arvostele maa-

hanmuuttajavanhempien asemaa tai merkitystä, vaan hänen on osoitettava, että aikuisten 

epävarmuus ja ristiriidat johtuvat vain yhteisen kielen puutteesta. (Pollari & Koppinen 2011, 

23; Pollari 1999, 158.) 

Monikulttuurisen kodin ja koulun yhteistyön edellytyksenä ovat molemminpuolisuus ja vas-

tavuoroisuus, eli se, että osapuolet tietävät riittävästi toisistaan (Korpela 2010b, 35). Maa-

hanmuuttajaoppilaan huoltajien odotukset suomalaista koulua kohtaan voivat vaihdella hy-

vin paljon sen perusteella, minkälaiseen koulukulttuuriin he ovat tottuneet kotimaassaan. 

Tämän vuoksi on keskeistä, että huoltajilta tiedustellaan, mitä he odottavat lapsensa koulun-
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käynniltä ja mitä he ovat itse valmiita tekemään sen eteen. (Opetushallitus 2007, 26.) Lap-

sensa koulunkäynnille asettamien toiveiden lisäksi opettajan kuuluu tietää, mikä on lapsen 

kotikieli ja minkälaisia arvoja ja normeja perheen sisällä on (Talib 2002, 127). Vaikka kou-

lulle maahanmuuttajaoppilaan perustiedoista on paljon apua, tulee opettajan muistaa myös 

kunnioittaa maahanmuuttajaperheen yksityisyyttä ja oikeutta jakaa lapsestaan vain tärkeäksi 

kokemiaan tietoja (Korpela 2010b, 35). Lisäksi oppilaan huoltajilla voi olla odotuksia itse 

opettajaa, hänen käyttäytymistään ja jopa pukeutumistaan kohtaan. Opettajan sitoutuneisuus 

työhön on yleensä erityisen tärkeää eri kulttuurista tulleille vanhemmille. (Pollari 1999, 

158.) 

Epsteinin (2011) mukaan opettajilta puuttuu usein valmiuksia tehdä hedelmällistä yhteis-

työtä oppilaidensa vanhempien kanssa. Kun opettajat aloittavat työskentelynsä koulussa, 

heillä ei ole riittävästi ymmärrystä ja tietoa esimerkiksi oppilaiden ja perheiden historioista, 

kielistä, uskonnoista, kulttuureista, sosioekonomisista asemista, etnisistä taustoista tai 

muista ominaisuuksista ja tavoitteista. (Epstein 2011, 5.) Opettajien ja koulun henkilökun-

nan kannattaakin tutustua hyvissä ajoin tulevien maahanmuuttajaoppilaidensa kulttuureihin 

(Pollari & Koppinen 2011, 40). On tärkeää, että opettajat tuntevat hyvin ne kontekstit, joissa 

oppilaat leikkivät, elävät ja työskentelevät. Ilman tätä tietämystä opettajat joutuvat työsken-

telemään yksin eivätkä yhdessä oppilaalle tärkeiden ihmisten kanssa. (Epstein 2011, 5.) Esi-

merkiksi länsimainen individualismi voi tuntua yhteisöllisyyttä korostavan kulttuurin edus-

tajasta vaikealta, kun taas suomalainen voi pitää yhteisön asettamia odotuksia yksilön oi-

keuksia alistavina (Korpela 2010b, 35–36).  

Jotta opettaja voisi estää sen, ettei suomalainen individualismiin ohjaava koulukasvatus ai-

heuttaisi ristiriitoja maahanmuuttajaoppilaan ja tämän perheen välillä, vaaditaan häneltä 

kulttuurisensitiivistä otetta opastaa koko maahanmuuttajaperhettä suomalaiseen elämänta-

paan ja samalla osoittaa kunnioitusta perheen omia arvoja kohtaan (Pollari & Koppinen 

2011, 24). Myös miehen ja naisen asemasta sekä asenteista vammaisuutta kohtaan on syytä 

keskustella (Korpela 2010b, 36). Konflikti voi syntyä siitä, että maahanmuuttajaoppilaan 

lähtömaassa tyttöjä ja poikia ei pidetä tasaveroisina; esimerkiksi Afrikassa eri maissa on 

tyypillistä, että tyttöjen koulutus nähdään turhana, sillä heidän apuaan tarvitaan kotona. (Ta-

lib 2002, 57.) Toisaalta ristiriidat ja ongelmat kuuluvat elämään. Koulu, jossa ei esiinny ris-

tiriitoja, ei vielä takaa yhteistyön laatua, vaan pikemminkin se, kuinka näitä ongelmia osa-

taan käsitellä yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. (Opetushallitus 2007, 26.) Tärkeää 
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on, että jokainen koulun työntekijä auttaa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisessa 

ja ottaa näin yhdessä vastuuta oppilaista (Pollari 1999, 158). 

Samoin maahanmuuttajaoppilaalle ja hänen huoltajilleen tulee antaa perustietoa suomalai-

sesta kulttuurista ja koulunkäynnistä (Pollari & Koppinen 2011, 40). Kouluun liittyen maa-

hanmuuttajavanhemmille on syytä kertoa esimerkiksi oppivelvollisuudesta ja suomalaisesta 

koulutusjärjestelmästä, valmistavan opetuksen käytänteistä ja eri oppiaineista, koulun hen-

kilökunnan työtehtävistä, mahdollisista oppimisen tuen muodoista, koulun säännöistä ja 

kouluterveydenhoidosta (Korpela 2010b, 38).  

Luottamuksellinen suhde opettajan ja maahanmuuttajaoppilaan vanhempien välillä ei usein-

kaan synny hetkessä, vaan edellyttää vanhempien kuulemista ja kärsivällisyyttä. Kynnys 

osallistua yhteistyöhön voi olla maahanmuuttajavanhemmilla suuri, jolloin tarvitaan opetta-

jan rohkaisua. (Opetushallitus 2007, 26.) Kulttuurien välisiä eroavaisuuksia ja ihmetystä he-

rättäviä asioita voidaan puolin ja toisin ottaa keskustelun aiheeksi esimerkiksi ensimmäisissä 

monikulttuurisissa vanhempaintapaamisissa (Pollari & Koppinen 2011, 40). Koulun ja kodin 

monikulttuurista yhteistyötä varten on kouluissa kehitelty erilaisia toimintamalleja. Vaikka 

ainoastaan maahanmuuttajaoppilaiden huoltajille suunnatut vanhempainillat on koettu toi-

miviksi, ei maahanmuuttajaperheitä tule eristää jatkuvasti muista perheistä. (Opetushallitus 

2007, 26.) Koulu voi huomioida monikulttuurisia perheitä myös siinä, että vanhempainta-

paamisissa on tarpeeksi paljon tulkkeja käytettävissä sekä siinä, että erilaiset kotiin menevät 

tiedotteet voidaan kääntää eri kielille (Pollari & Koppinen 2011, 23). 

Maahanmuuttajaoppilaan huoltajien aktiivinen osallistuminen koulun toimintaan auttaa sekä 

itse oppilasta että hänen opettajiaan. Lisäksi opettajien tulisi nähdä eri kulttuureista tulevien 

oppilaiden mahdollisuudet tehdä opetuksesta monipuolisempaa. (Pollari & Koppinen 2011, 

48.) On tärkeää, että koulun eri tapahtumissa, juhlissa, vanhempainilloissa ja oppitunneilla 

maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja heidän vanhempansa voivat jakaa jotakin omasta kult-

tuuristaan muille eivätkä näin joudu aina kokemaan olevansa vain tietoa vastaanottava osa-

puoli (Pollari 1999, 158). Keskeistä on huomioida, että maahanmuuttajaoppilaat ja heidän 

vanhempansa kokisivat koulun tapahtumien järjestämiseen osallistumisen oikeasti itselleen 

mielekkäänä ja tärkeänä (Pollari & Koppinen 2011, 64). Kodin ja koulun yhteistyö vaatii 

aina joustavuutta (Opetushallitus 2007, 28). Vanhempien ja opettajien ei pitäisi unohtaa, että 

yhteistyön keskeisin osapuoli on lapsi itse (Opetushallitus 2007, 28; Epstein 2011, 4). 
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Vaikka koulussa olisi pari maahanmuuttajataustaista oppilasta, ei se tee vielä koulusta mo-

nikulttuurista tai kielitietoista. Tämä muutos ei tapahdu itsestään, vaan se vaatii koko kou-

luyhteisön sitoutumista ja uudelleenasennoitumista. Ennen kaikkea opettajat ovat vastuussa 

koulun monikulttuuristumisesta, sillä he voivat opetuksessaan ja asenteissaan aktiivisesti 

toimia kulttuurien moninaisuuden puolesta ja siirtää kulttuurisia tietoja ja taitoja oppilail-

leen. Jotta koulusta voisi tulla aidosti monikulttuurinen, vaaditaan myös panostusta opettajan 

ja maahanmuuttajavanhempien yhteistyöhön sekä opettajien keskinäisen yhteistyön vaali-

mista.  
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4 OPETTAJANA KEHITTYMINEN 

Länsimaissa usein ajatellaan, että opettajien ja koulun kautta voidaan edistää yhteiskunnal-

lisia tavoitteita (Niemi 1995, 25).  Ei siis ihme, että opettajan ammatillinen kehittyminen 

nähdään tärkeäksi osaksi koulun kehittämistä (ks. esim. Hargreaves 1994; Day 1999; Niemi 

1995). Jotta koulu voisi kehittyä kulttuurista moninaisuutta tukevaksi, täytyy myös opetta-

jien kehittyä. Tässä pääluvussa käsittelen asioita, jotka tukevat opettajana kehittymistä. En-

simmäisessä luvussa kuvaan yleisesti opettajan ammatillista kehittymistä Niemen ja Koho-

sen (1995) esittämän mallin pohjalta. Toisessa luvussa tarkastelen opettajien keskinäistä yh-

teistyötä sekä kollegiaalisuutta, jotka omalta osaltaan vaikuttavat opettajan osaamisen kehit-

tymiseen. 

4.1 Opettajan ammatillinen kehittyminen 

Ruohotie-Lyhty (2011) määrittelee tutkimuksessaan opettajan ammatillisen kehityksen pro-

sessiksi, jonka aikana opettaja on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, reflektoi saami-

aan kokemuksia ja vahvistaa sitä kautta ammatillista osaamistaan (Ruohotie-Lyhty 2011, 

10). Dayn (1999) mukaan opettajan ammatillinen kehitys koostuu kaikista luonnollisista op-

pimiskokemuksista ja suunnitelluista aktiviteeteista, joiden tarkoituksena on edesauttaa 

opettajaa tai koulua parantamaan opetuksen laatua. Se on myös prosessi, jota opettaja toteut-

taa yksin ja yhdessä muiden opettajien kanssa ja sitoutuu näin toimimaan koulutuksen muu-

tosagenttina. (Day 1999, 4.) 

Niemi ja Kohonen (1995) ovat kuvanneet opettajan ammatillista kehittymistä syklisenä pro-

sessina (ks. Kuvio 2), jonka keskiön muodostavat intuitiivinen ja rationaalinen ajattelu: nii-

den avulla opettaja aktivoi ja sitoo prosessin muut osatekijät, työhön sitoutumisen, yhteis-

työn tekemisen, autonomian ja aktiivisen oppimisen, toisiinsa (Niemi & Kohonen 1995, 75; 

ks. myös Niemi 1995, 36–39). 

Opettajan ammattiin sitoutuminen tarkoittaa sitä, että opettaja on valmis panostamaan työ-

hönsä henkilökohtaisella tasolla. Sitoutunut opettaja ajattelee, että hän voi työnsä kautta aut-

taa oppilaita elämässään, ja hän pitää työtään merkityksellisenä. Sitoutumiseen kuuluu myös 

opettajan kyky ottaa riskejä parempien kasvatusratkaisujen löytämiseksi ja taito reflektoida 

toimintaansa. (Niemi 1995, 36.) Geldenhuys ja Oosthuizen (2015) toteavatkin tutkimuk-
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sensa perusteella, että opettajat pitävät tärkeänä itsensä ja omien käytänteidensä reflektoin-

tia, jotta he voisivat tunnistaa heikkoutensa ja vahvuutensa (Geldenhuys & Oosthuizen 2015, 

209). Kun opettaja on sitoutunut työllään tukemaan oppilaidensa kasvua ja kehitystä, hän 

näkee tarpeelliseksi tehdä yhteistyötä koulun, paikallisen yhteisön ja laajemmin koko yhteis-

kunnan kanssa (Niemi & Kohonen 1995, 75). Koulun tasolla opettajan lähimpiä yhteistyö-

kumppaneita ovat hänen oppilaansa. Hallinnollisella tasolla opettajan tulee osallistua esi-

merkiksi opetussuunnitelmatyöhön sekä kouluun ja kasvatukseen liittyvien päätösten teke-

miseen. (Niemi 1995, 37.) 

Kuvio 2. Opettajan ammatillinen kehittyminen prosessina ja sen osa-alueet (Niemi & Koho-

nen 1995, 75). 

 

Opettajan työn autonomialla viitataan siihen, että opettajalla on sekä vapaus että velvollisuus 

toteuttaa ja kehittää työtään omien näkemystensä pohjalta. Kehittämistyötä määrittävät ul-

kopuolisten auktoriteettien lisäksi myös opettajan oma reflektointi ja vastuullisuus. (Niemi 

& Kohonen 1995, 75.) Tämän vuoksi kasvatuksellisia kysymyksiä pitäisi jatkuvasti käsitellä 

opettajankoulutuksessa, jotta opettajaopiskelijat pystyisivät paremmin pohtimaan, miten itse 

suhtautuvat niihin. Opettajan ammatilliseen kehittymiseen kuuluu lisäksi jatkuva aktiivinen 

oppiminen. Samaan tapaan kuin oppilaat ovat oppijoita, niin on opettajakin. Aktiivisen op-

pimisen tapojen opettaminen luokassa voi olla opettajalle haastavaa, jos hän ei itse hallitse 

niitä. Aktiiviseen oppimiseen kuuluu esimerkiksi tiedon prosessointi, jatkuva uuden tiedon 
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etsiminen sekä henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja näiden tavoitteiden toteutumi-

sen tarkkailu. Opettajan tuleekin säännöllisesti arvioida ja reflektoida omaa työskentelyään. 

(Niemi 1995, 38.) 

Strieker, Logan ja Kuhel (2012) näkevät puolestaan ulkoisen ammattilaisen mallin (external 

expert model) ja työhön sulautetun ammatillisen kehittymisen mallin (job-embedded profes-

sional development model) kahtena yleisimpänä opettajan ammatillisen kehittymisen mal-

lina. Heidän mukaansa ulkoisen ammattilaisen mallissa koulun ulkopuolinen kouluttaja esit-

telee opettajille koulutuspäivässä uusia opetusmenetelmiä ja motivoi heitä tällä tavoin kehit-

tämään toimintatapojaan. Nykyään ammatillisessa kehittymisessä luotetaan kuitenkin enem-

män työhön sulautetun ammatillisen kehittymisen malliin, jossa oppiminen nähdään pitkä-

kestoisempana tapahtumana kuin ulkoisen ammattilaisen mallin yksittäisinä koulutuspäi-

vinä. Jotta opettajat voisivat kehittyä ammatillisesti, he tarvitsevat tutkijoiden mukaan myös 

keskustelufoorumin, jossa voivat jakaa kokemuksiaan toisten opettajien kanssa, jatkuvaa 

emotionaalista ja teknistä tukea luokkahuonetyöskentelyyn sekä oppilaskeskeistä ammatil-

lista oppimista. (Strieker, Logan & Kuhel 2012, 1048–1049.) Opettajan ammatilliseen ke-

hittymiseen kuuluvat siten yhteistyö ja vuorovaikutus toisten opettajien kanssa (Strieker ym. 

2012, 1048–1049; Niemi & Kohonen 1995, 75).  Yhteistyö opettajien välillä oikeastaan 

mahdollistaa ammatillisen kehittymisen, koska opettajat voivat sen avulla verkostoitua ja 

oppia toinen toisiltaan (Hargreaves 1994, 246–247). 

Opettajan ammatilliselle kehittymiselle on kuitenkin myös esteitä. Geldenhuys ja Oosthui-

zen (2015) toteavat, että heidän tutkimuksessaan opettajat olivat muun muassa tyytymättö-

miä erilaisiin kursseihin ja koulutuspäiviin, koska ne eivät sisällöllisesti vastanneet heidän 

koulutustarpeisiinsa. Osa opettajista ei myöskään suhtautunut jatkuvaan ammatilliseen ke-

hittymiseen ja kollegiaaliseen yhteistyöhön myönteisesti, ja eläköitymässä olevat opettajat 

eivät nähneet enää tarvetta kehittymiselle. (Geldenhuys & Oosthuizen 2015, 209–210.) 

4.2 Opettajien välinen yhteistyö ja kollegiaalisuus 

Monikulttuurisessa koulussa on tärkeää, että opettajien välinen yhteistyö toimii ja jokainen 

opettaja ottaa vastuuta maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen oppimisesta ja sopeutumi-

sesta uuteen yhteisöön (ks. luku 3.3). Savonmäki (2007) määrittelee yhteistyön kahden tai 

useamman ihmisen väliseksi vuorovaikutukseksi, jonka toimijat, sisällöt ja kohde voivat 
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vaihdella (Savonmäki 2007, 30). Airan (2012) mukaan yhteistyön määritelmäksi ei riitä ai-

noastaan yhdessä toimiminen, vaan tällä toiminnalla pitää olla myös tavoite. Yhteistyö on 

siten luonteeltaan aktiivista ja prosessimaista, ja sen tavoitteiden kuuluisi olla selkeitä kai-

kille osapuolille. Tavoitteena voi olla esimerkiksi jostakin haasteesta selviäminen yhdessä 

tai jonkin uuden asian kehittäminen. Lisäksi yhteistyöhön kuuluu se, että jokainen osapuoli 

osallistuu työskentelyyn omalla panoksellaan. (Aira 2012, 45.) Opettajan työn näkökulmasta 

yhteistyön määritteleminen ei ole aivan yksiselitteistä, sillä opettaja tapaa joka päivä työs-

sään paljon ihmisiä, ja työ on pitkälti viestintää ja neuvomista. Tämän vuoksi opettajalta 

edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja. (Savonmäki 2007, 30.)  

Hargreaves (1994) toteaa, että opettajien välisessä yhteistyössä ja yhteistyökulttuurin raken-

tamisessa tarvitaan oma-aloitteisuutta, vapaaehtoisuutta, kehittämishalukkuutta, ennakoi-

mattomuutta sekä riippumattomuutta ajasta ja paikasta. Useimmiten opettajien välinen yh-

teistyö saa alkunsa opettajayhteisön omasta aloitteesta, samoin kuin opettajat itse myös yl-

läpitävät yhteistyötä, vaikka yhteistyöhön voi tulla apua ja tukea esimerkiksi rehtorilta. (Har-

greaves 1994, 192–193.)  Airan mukaan yhteistyö on aina vapaaehtoista toimintaa, eli yh-

teistyöhön osallistuvat henkilöt haluavat itse työskennellä yhdessä (Aira 2012, 45). Yhteis-

työn vapaaehtoisuus näkyykin siinä, että yhteistyötä tekevillä opettajilla on yhteinen näke-

mys yhteistyön tehokkuudesta ja mukavuudesta, joka perustuu omiin kokemuksiin, taipu-

muksiin ja uskomuksiin. Opettajien väliseen yhteystyöhön kuuluva kehittämishalukkuus liit-

tyy puolestaan siihen, että yhteistyön on nähty edistävän opettajan ammatillista kehittymistä. 

(Hargreaves 1994, 186, 192.)  

Willmanin (2001) mukaan opettajalta vaaditaan nykyään aiempaa enemmän verkostoitu-

mista ja erilaisten resurssien hyödyntämistä työssään. Lisäksi käsitys elinikäisestä oppimi-

sesta koskettaa opettajaa ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Opettaja onkin päätynyt 

osaksi koko koulun kehittämistyötä, jossa koulun vahvuuksista keskustellaan ja niitä arvioi-

daan. Opettajan mahdollisuudet kehittää uusia opetus- ja oppimismenetelmiä ovatkin rajal-

lisemmat, mikäli koulussa ei ole toimivaa yhteistyökulttuuria opettajien välillä. Tämä johtuu 

siitä, että opettajan kollegoiden tuki ja palaute ovat ensisijaisen tärkeitä hänen ammatilliselle 

kehittymiselleen, samoin kuin se, että opettaja saa reflektoida ja jakaa kokemuksiaan työyh-

teisössään. (Willman 2001, 20, 22.)  

Lisäksi opettajien yhteistyökulttuurille on tyypillistä riippumattomuus ajasta ja paikasta: 

opettajien yhteistyö ei ole yleensä aikataulutettua toimintaa, vaan se koostuu pikemminkin 
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lyhyistä, mutta toistuvista arkisista kohtaamisista, kuten kiitoksen antamisesta, uusien ide-

oiden vaihtamisesta, ongelmien jakamisesta tai vanhempien tapaamisesta yhdessä. Aikatau-

lutetut tapaamiset ja suunnittelukokoukset voivat muodostaa kuitenkin osan yhteistyöstä, 

mutta ne eivät hallitse sitä. (Hargreaves 1994, 192–193.)  Little (1990) toteaa, että opettajien 

ammatilliset kohtaamiset kollegoiden kanssa ovat merkityksellisempiä yleensä silloin, kun 

ne liittyvät opettajan ammatin ja koulun tulevaisuuden haasteisiin (Little 1990, 166). Koska 

opettajat haluavat usein itse päättää, mitä yhteistyöllä pyritään kehittämään, voi yhteistyön 

lopputuloksia olla mahdotonta ennakoida. Yhteistyön ennakoimattomuuteen liittyy sekin, 

että kouluissa erilaiset päätökset (esimerkiksi opetussuunnitelmasta) toteutetaan useimmiten 

keskitetysti valtakunnallisella tai kunnallisella tasolla, jolloin opettajien vaikutusmahdolli-

suuksille ei välttämättä jää tilaa. (Hargreaves 1994, 193.) 

Sahlbergin (1996) mukaan käsite kollegiaalisuus eroaa opettajien yhteistyöstä siinä, että se 

on yhteistyön eksaktimpi muoto, johon kuuluu myös tiukempi ammatillinen perspektiivi. 

Pelkkään opettajien yhteistyöhön voi nimittäin sisältyä työn ulkopuolistakin toimintaa, ku-

ten yhteisiä harrastuksia. (Sahlberg 1996, 127.)  Esimerkiksi kollegiaalisuuteen liitetään 

usein opettajien yhteinen suunnittelutyö, kollegan tuntien seuraaminen, työn ja työyhteisön 

reflektointi ja ammatilliset keskustelut (Sahlberg 1996, 127; Little 1990, 177–179). Opettajat 

pitävät kollegiaalista yhteistyötä tärkeänä sen vuoksi, että he saavat siitä tukea omaan työ-

hönsä ja pääsevät osallistumaan työyhteisönsä toimintaan (Savonmäki 2007, 83).  

Littlen (1990) mukaan kouluissa, joissa opettajien välinen yhteistyö toimii, on havaittavissa 

neljä erilaista kollegiaalisuuden muotoa. Ensiksikin opettajat keskustelevat toistensa kanssa 

usein opettamisesta sekä teoreettisella että käytännöllisellä tasolla. Opettajat voivat keskus-

tella arkisissa tilanteissa, kuten tyhjissä luokkahuoneissa, käytävillä tai työhuoneissa, ja pu-

heenaiheena ovat myös muut asiat kuin opettaminen. (Little 1990, 177–178.) Neuvon kysy-

minen kollegalta tukee siten opettajaa työssään, mutta sen on oltava vastavuoroista (Savon-

mäki 2007, 83). Lisäksi opettajat suunnittelevat, valmistelevat ja arvioivat kollegoidensa 

kanssa opetusmenetelmiä ja erilaisia materiaaleja, jolloin heidän oma suunnittelutyönsä hel-

pottuu, ja samalla he saavat uusia ideoita ja materiaalia opetukseensa (Little 1990, 178). 

Kollegan tukeminen on yleensä juuri opetusmateriaalien jakamista ja yhteistä ongelmanrat-

kaisua toisen kuuntelemisen lisäksi (Savonmäki 2007, 83). Kouluissa kollegat voivat myös 

seurata toistensa opetusta (Little 1990, 179). Kollegalta saatu positiivinen palaute voi opet-

tajasta tuntua palkinnolta, jonka hän on ansainnut työssä onnistumisellaan (Sahlberg 1996, 

96). Kollegiaalinen dialogi edistää myös opettajan oman työnsä reflektoimista, kun kollega 
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toimii ikään kuin oman työskentelyn peilinä (Hargreaves 1994, 246). Kaiken tämän lisäksi 

kollegiaalista yhteistyötä edistää se, että opettajat opettavat toisilleen uusia ideoita ja ope-

tusmenetelmiä ja asennoituvat työnsä jatkuvaan arvioimiseen (Little 1990, 179). 

Jakaminen, luottamus ja tuki päivittäisessä työssä ovat toimivan yhteisöllisen työkulttuurin 

perusta (Hargreaves 1994, 238). Airan (2012) mukaan yhteistyö on toimivaa, kun osapuolet 

yltävät sovittuihin tavoitteisiin ja pystyvät ratkaisemaan mahdolliset konfliktit keskenään. 

Kuitenkaan pelkkä tuloksellisuus ei kerro vielä toimivasta yhteistyöstä, vaan keskeistä siinä 

on myös jouheva vuorovaikutus osapuolten välillä sekä eri osapuolten tyytyväisyys työsken-

telyyn. (Aira 2012, 49–50.) Työyhteisön hyvä ilmapiiri ja toimivat sosiaaliset suhteet ovat-

kin opettajille tärkeitä asioita (Willman 2001, 20). Opettajat saavat yhteistyöstä moraalista 

tukea, mikä helpottaa heitä selviämään haasteista ja vähentää työssä kuormittumista (Har-

greaves 1994, 245). Lisäksi yhteistyö voi vaikuttaa opettajan toimijuuteen eri tavoin. Jos 

opettaja saa työyhteisöltään tukea ja vaikutusmahdollisuuksia, hänen toimijuutensa kasvaa; 

yhteistyön negatiivinen vaikutus näkyy puolestaan siinä, että yhteisö voi rajoittaa yksilön 

toimintaa ja evätä tältä tarvittavia resursseja. (Ruohotie-Lyhty 2011, 31.) 

Willman (2001) kuitenkin muistuttaa, että yhteistyön toimivuus ei ole itsestäänselvyys. 

Opettajien välinen yhteistyö ei välttämättä toimi, jos sitä ohjaillaan liikaa ylemmältä tasolta, 

osapuolet eivät ole sisäistäneet yhteistyön merkitystä, tai heillä ei ole siihen riittävää moti-

vaatiota ja taitoja. (Willman 2001, 41.) Juuri hallinnollisesti määrätty niin kutsuttu pakotettu 

kollegiaalisuus on ongelmallista, koska siinä unohdetaan yhteistyöhön osallistumisen vapaa-

ehtoisuus. Yleensä pakotetulla kollegiaalisuudella pyritään toteuttamaan päättäjien vaati-

muksia. (Sahlberg 1996, 142; Hargreaves 1994, 195.) Yhteistyön haasteena on myös opet-

tajan työlle tyypillinen individualismi, jolle koulun toiminta on pitkälle rakentunut. Aluksi 

tärkeää on tarkastella niitä rakenteita, jotka ylläpitävät käsitystä opettajan työn itsenäisyy-

destä, jotta opettajien välistä yhteisyötä voisi alkaa kasvattamaan. (Willman 2001, 196.)  

Opettajan ammatillinen kehittyminen perustuu siten opettajan omaan reflektointikykyyn 

sekä työhön sitoutumiseen. Opettajan työn autonomia toisaalta velvoittaa ja toisaalta antaa 

vapauden opettajalle kehittää itseään ja työtään. Opettaja, joka arvostaa työtään, haluaa tehdä 

yhteistyötä niin kollegoidensa kanssa kuin laajemmin koko yhteiskunnan tasolla, jotta hän 

voisi kehittää omaa ammatillisuuttaan. Lisäksi ammatilliseen kehittymiseen kuuluu se, että 

opettaja on itse aktiivinen oppija ja opettaa näitä aktiivisen oppimisen tapoja myös oppilail-

leen. Kehittämällä itseään opettaja voi toimia muutosagenttina myös koulun kehittämisessä. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten valmistava opetus toimii tällä hetkellä Ou-

lussa: mitä kehitettävää siinä ja opettajien peruskoulutuksessa on?  Lisäksi tutkin valo-opet-

tajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestään. Työni tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä asiat opettajien kokemusten mukaan toimivat hyvin valmistavassa opetuksessa ja 

millaisia epäkohtia he ovat havainneet? 

2. Millaisia valmistavaan opetukseen ja opettajien peruskoulutukseen liittyviä kehityside-

oita opettajilla on? 

3. Millaisia kokemuksia opettajat tuovat esille, kun he kertovat ammatissa kehittymises-

tään? 

5.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenologinen lähestymistapa 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista eli kvalitatiivista, sillä en tutki määriä, vaan olen 

kiinnostunut opettajien kokemuksista. Schreierin (2013) mukaan tulkinta on keskeinen osa 

laadullista tutkimusta: kun kvantitatiivinen tutkimus käsittelee numeerista aineistoa, laadul-

linen tutkimus puolestaan tarkastelee dataa, jota voi tulkita useilla tavoilla (Schreier 2013, 

20–21).  Kiviniemi (2010) toteaa laadullisen tutkimuksen olevan luonteeltaan prosessi-

maista. Tutkimuksen teon aikana tutkijan käsitys tutkittavasta ilmiöstä kehittyy, koska hän 

on itse myös toiminut aineiston kerääjänä. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä lisäksi 

se, että tutkimuksen alkuvaiheessa sen eri vaiheet eivät välttämättä ole selkeästi jäsenneltyjä, 

vaan ne tarkentuvat pikku hiljaa tutkimuksen edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa ei siis 

niinkään testata valmiin teorian paikkansapitävyyttä, vaan siinä tutkittavaa ilmiötä opitaan 

käsitteellistämään tutkimuksen edetessä. (Kiviniemi 2010, 70–74.)  

Laadullisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on yleensä kuvata, ymmärtää tai tulkita teo-

reettisesti jotakin inhimillistä ilmiötä tai toimintaa (Lichtman 2013, 17; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 85; Silverman 2005, 9). Yleistettäviin tuloksiin ei kuitenkaan tähdätä (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 85). Tulosten, joita kvalitatiivisessa tutkimuksessa saadaan, voidaan nähdä ole-

van johonkin tiettyyn tilanteeseen sidoksissa olevia selityksiä (Hirsjärvi 2004, 152). Kvali-

tatiivista tutkimusprosessia voidaan kuvata siten oppimisprosessiksi, jonka aikana tutkija 
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pyrkii lisäämään ymmärrystään tutkimuskohteesta (Kiviniemi 2010, 76). Laadullinen tutki-

mus tuntui luontevalta valinnalta tutkimussuuntauksekseni, koska tarkastelen tutkimukses-

sani opettajien kokemuksia, joten inhimillisten ilmiöiden ymmärtäminen ja tulkinta ovat tut-

kimukseni keskiössä. 

Tutkimukseni metodologia perustuu puolestaan fenomenologiseen lähestymistapaan (ks. 

Virtanen 2006; Perttula 1995 ja 2005; Laine 2010). Virtasen (2006) mukaan fenomenologian 

kaksi keskeistä suuntausta ovat Martin Heideggerin hermeneuttinen (ks. esim. Heidegger 

2000) ja Edmund Husserlin deskriptiivinen fenomenologia (ks. esim. Husserl 1995), vaikka 

filosofian näkökulmasta suuntauksia on monia (Virtanen 2006, 153–154).  Husserlin ajatte-

lusta syntyi niin sanottu puhdas fenomenologia (Perttula 1995, 6). Husserlin mukaan yksilön 

subjektiivisesta, puhtaasta kokemuksesta pystyy tavoittamaan objektiivisen tiedon (Virtanen 

2006, 155). Husserl myös ajatteli, että ihmismieli on intentionaalinen eli se kiinnittää itsensä 

jatkuvasti johonkin kohteeseen. Fenomenologit tutkivat niitä tapoja, joilla ihmismieli jäsen-

telee ulkoista todellisuutta, sillä heidän mukaansa ulkomaailma näyttäytyy yksilölle ainoas-

taan hänen kokemuksessaan. (Perttula 1995, 6–7.) Heideggeria puolestaan pidetään olemi-

sen filosofina. Hänen hermeneuttisen fenomenologiansa mukaan ihminen on sidoksissa 

omaan olemiseensa, mitä hän kuvaa termillä täälläolo. Heideggerin mukaan yksilöä ei saa 

erottaa ulkoisesta todellisuudesta, koska tieto rakentuu näiden kahden välisessä suhteessa. 

(Virtanen 2006, 156.) 

Fenomenologiassa tutkimuskohteena ovat kokemukset (Laine 2010, 29; Virtanen 2006, 152; 

Lichtman 2013, 83). Tällöin kokemus nähdään ”ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan 

todellisuuteensa”. Tarkasteltavana on siten ihmisen ja hänen oman elämänsä välinen suhde, 

koska yksilöä ei voida ymmärtää ilman tätä suhdetta. Jokainen kokemus muodostuu erilai-

sista merkityksistä, joita luomme suhteessa todellisuuteen. Fenomenologia on kiinnostunut 

nimenomaan näistä merkityksistä. (Laine 2010, 29.)  

Fenomenologia palvelee oman tutkimukseni tarpeita, sillä haastattelujen analysoinnin avulla 

pyrin tutkimaan opettajien kokemuksia valmistavasta opetuksesta ja sen kehittämisestä. Jo-

kainen kolmesta haastattelemastani valo-opettajasta on toiminut valmistavan luokan opetta-

jan työssä pitkään: työvuosia heille on kertynyt kolmesta vuodesta 20 vuoteen asti. Näin 

ollen opettajilla on runsaasti kokemusta työstään, joten he pystyvät kokemustensa kautta 

kertomaan valmistavan opetuksen käytänteistä ja tuomaan esille näkemyksiä siitä, miten val-

mistavaa opetusta ja opettajankoulutusta voisi heidän mielestään kehittää. Henkilöt, joilla on 
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omakohtaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, sopivatkin hyvin fenomenologiseen tutki-

mukseen haastateltaviksi (Lehtomaa 2005, 167; Creswell 2013, 83). 

Fenomenologit korostavat intentionaalisuutta, kun he puhuvat ihmisen suhteesta maail-

maan. Intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että todellisuus ei ole meille yhdentekevää ja neut-

raalia, vaan aina merkityksellistä: yksilön kiinnostukset, tavoitteet ja uskomukset vaikuttavat 

siihen, miten hän maailmaa havainnoi. Kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä voidaan 

tutkia mielekkäästi, koska fenomenologiassa ajatellaan, että ihmisen toiminta on pääasiassa 

intentionaalista, tarkoituksellista. Tällöin myös ihminen kokee todellisuuden erilaisina mer-

kityksinä. (Laine 2010, 29–30.) Juuri intentionaalisuus tekee ihmisestä tajunnallisen olen-

non, koska fenomenologit ajattelevat sen tajunnallisen toiminnan keskeiseksi osaksi. Kun 

ihminen toimii intentionaalisesti, hän kokee elämyksiä. Fenomenologien mukaan kokemus 

on suhde, johon kuuluvat tajuava subjekti (ihminen), hänen tajunnallinen toimintansa ja toi-

minnan kohde. Kokemus on siten eräänlainen merkityssuhde, joka yhdistää tekijän ja teke-

misen kohteen toisiinsa.  (Perttula 2005, 116–117.) 

Fenomenologia keskittyy kuvailemaan niitä merkityksiä, joita useat yksilöt antavat koke-

muksilleen jostakin ilmiöstä tai käsitteestä. Fenomenologia siis tarkastelee, mitä yhteistä 

kaikilla tutkittavilla on kokemaansa ilmiöön liittyen. (Creswell 2013, 76.) Fenomenologit 

ajattelevat, että ihmiset rakentavat mielensä ulkopuolista todellisuutta omassa tajunnassaan 

kaikille yhteisellä tavalla. Toisin sanoen ihmisen tajunnalla on universaali perusrakenne. 

(Perttula 1995, 29.) Fenomenologisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään paremmin 

tarkastelun kohteena olevaa inhimillistä ilmiötä. Ihmiselämän syvällisemmällä ymmärryk-

sellä voi olla keskeinen tehtävä ihmisten ongelmien ratkaisemisessa ja korjaamisessa, koska 

usein ihmisten ongelmat johtuvat heidän omasta tarkoitusperäisestä toiminnastaan. Jotta toi-

mintaa voisi kehittää, täytyy käsittää myös, millaisia merkityksiä jo olemassa olevilla toi-

mintatavoilla on. (Laine 2010, 44–45.)  

Fenomenologinen lähestymistapa sopii omaan tutkimukseeni, sillä olen kiinnostunut siitä, 

miten kolmen haastateltavan valo-opettajan kokemukset liittyvät toisiinsa ja tukevat toisi-

aan: millaisia yhteisiä tai toisistaan poikkeavia teemoja haastatteluissa nousee esille? Sa-

malla toivon pääseväni käsiksi myös siihen, millaista valmistava opetus tällä hetkellä on ja 

miten sitä voisi kehittää.  Fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena ei ole tehdä universaa-

leja yleistyksiä vaan tarkastella tutkittavien ihmisten senhetkistä merkitysmaailmaa (Laine 

2010, 31). Näin ollen kolmen haastattelemani opettajan kokemukset eivät ole yleistettävissä, 
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mutta pyrin ymmärtämään heidän työlleen antamiansa merkityksiä. Laineen mukaan feno-

menologisesta tutkimusmenetelmästä ei voi muodostaa tarkkaa kuvausta. Tutkijan on myös 

pohdittava, miten tutkimustilanteessa voisi toimia niin, että tutkittavan henkilön kokemus ja 

sen merkitykset saataisiin esille mahdollisimman aitoina. (Laine 2010, 33.) 

5.3 Aineiston hankinta ja käsittely 

5.3.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä  

Kun laadullisessa tutkimuksessa kerätään aineistoa, hyödynnetään yleensä menetelmiä, 

joilla tutkija pääsee lähelle tutkimuskohdettaan. Usein tutkija on kiinnostunut tarkastele-

maan sitä, millaisia merkityksiä tutkimuksen kohteena olevat henkilöt antavat eri ilmiöille. 

(Kiviniemi 2010, 70, 76.) Olen kerännyt pro gradu -tutkielmani aineiston teemahaastattelun 

avulla. Eskolan ja Vastamäen (2010) mukaan teemahaastattelu on tutkijan ja haastateltavan 

välinen keskustelutilanne, jota tutkija ohjaa ja jonka aikana hänen tavoitteenaan on saada 

haastateltavalta tietoa tutkimusaiheeseensa liittyvistä asioista (Eskola & Vastamäki 2010, 

26). Koska haastattelussa tutkija ja haastateltava ovat suorassa vuorovaikutuksessa keske-

nään, voi tutkija kohdistaa tiedonhankintaa haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

34). Pidin haastattelua tämän perusteella hyvänä aineistonhankintatapana, koska siinä voi 

tutkittaville esittää tarkentavia kysymyksiä esille nousseista asioista. 

Fenomenologisen tutkimuksen aineistonhankinnassa tulee muistaa, ettei tutkija itse saa vai-

kuttaa siihen, mistä kokemuksista tutkittava henkilö kertoo (Virtanen 2006, 170). Lisäksi 

tutkijan tulee antaa haastateltavalle tilaa fenomenologista haastattelua toteuttaessaan, sillä 

haastattelutilanteen kuuluisi olla mahdollisimman luonnollinen ja muistuttaa keskustelua 

(Laine 2010, 37).  Koska valitsin tutkimukseni lähestymistavaksi fenomenologian, piti mi-

nun kiinnittää haastatteluissa huomiota siihen, miten saan opettajat mahdollisimman autent-

tisesti kertomaan kokemuksistaan ilman, että ohjailen heitä liikaa tiettyyn suuntaan. Feno-

menologian kannalta hyvä kysymys aineistonhankinnassa on sellainen, joka ei ole liian tark-

kaan muotoiltu ja mahdollistaa sen, että tutkittava voi liittää omia kokemuksiaan vastauk-

seensa (Virtanen 2006, 170). Aineistonkeruussa käytin taustatietolomaketta (ks. Liite 1) ja 

puolistrukturoitua teemahaastattelurunkoa (ks. Liite 2). Puolistrukturoidussa haastattelussa 

osa haastattelun näkökulmista on päätetty etukäteen, mutta osaa ei. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu menetelmä, sillä haastattelu on teemojen osalta jokaiselle haastateltavalle 
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sama, mutta kysymysten muoto ja esittämisjärjestys voivat vaihdella. (Hirsjärvi & Hurme 

2011, s. 47–48.) Myös teemojen suhteen tulee olla joustava, koska kokemuksen tutkija ei 

voi olettaa tietävänsä, mitä haastateltavat haluavat kertoa elämästään (Lehtomaa 2005, 170). 

Vaikka olin päättänyt haastatteluni teemat melko tarkkaan etukäteen, pyrin myös siihen, että 

annoin haastateltavieni vapaasti kertoa kokemuksistaan ja esitin heille tarvittaessa tarkenta-

via kysymyksiä eri aiheista, joten jokainen haastattelutilanne oli siten ainutlaatuinen. 

Kun aloin tiedustella haastateltavia tutkimukseeni, soitin yhteensä neljälle Oulun alueen val-

mistavan luokan opettajalle, joista kolme suostui haastateltavaksi. Lisäksi yksi haastateltava 

ilmoittautui mukaan sähköpostitse. Tämä valo-opettaja oli saanut yhteystietoni internetky-

selystä, jonka olin aiemmin lähettänyt kaikille Oulun alueen valo-opettajille tutkimuskurssin 

tehtävänä. Haastateltavia oli siten aluksi neljä, mutta yksi valo-opettajista kuitenkin perui 

tulonsa, joten aineistoni koostuu kolmen alakoulun valo-opettajan haastattelusta. Silverma-

nin (2005) mukaan laadullisessa tutkimuksessa onkin tapana tarkastella suhteellisen pientä 

tutkimusjoukkoa. Tutkijan on valmistauduttava luopumaan määrästä tutkiakseen yksityis-

kohtia. (Silverman 2005, 9.)  

Haastattelut toteutin helmikuun 2016 aikana haastateltavien työpaikoilla heidän omissa 

luokkahuoneissaan. Eskolan ja Vastamäen (2010) mukaan tutkijan kannattaakin suunnitella 

haastattelupaikan valintaa haastateltavan näkökulmasta. Kun haastattelupaikka on haastatel-

tavalle tuttu ja turvallinen, onnistuu haastattelu yleensä paremmin. (Eskola & Vastamäki 

2010, 29–30.) Haastattelun aikana pyrin olemaan mahdollisimman neutraali, mutta saman-

aikaisesti osallistuin vuorovaikutustilanteeseen nyökkäilemällä tai esittämällä lisäkysymyk-

siä. Jokaisen haastateltavan kanssa kävin haastattelurunkoni kaikki kysymykset läpi, mutta 

kysymysten muoto ja järjestys saattoivat vaihdella. Haastattelut äänitin sekä puhelimellani 

että yliopistolta lainaamallani nauhurilla.  

5.3.2 Sisällönanalyysi aineiston käsittelymenetelmänä 

Aineistoni koostuu kolmen alakoulun valmistavan luokan opettajan haastatteluista. Kun olin 

saanut kerättyä aineiston, aloitin haastattelujen litteroinnin. Hirsjärven ja Hurmeen (2011) 

mukaan aineiston puhtaaksikirjoittamisen eli litteroinnin tarkkuus määräytyy tutkimustehtä-

vän ja -otteen perusteella. Usein tämä vaihe on haastattelututkimuksissa työläin ja hitain. 

(Hirsjärvi & Hurme 2011, 138–140.) Vaikka litterointi on työlästä, pääsee tutkija sen aikana 

tutustumaan paremmin aineistoonsa kuin keskittyneenä itse haastattelutilanteessa (Eskola 



41 

 

 

2010, 179). Kirjoitin haastattelut puhtaaksi sanatarkkaan, mutta epäselvät kohdat puheessa 

sekä erilaiset äännähdykset jätin kirjoittamatta. Haastattelujen kokonaiskesto on liki neljä 

tuntia ja litteroitua aineistoa kertyi 63 A4-liuskaa fontilla Arial 12, riviväli 1,15. Litteroinnin 

jälkeen aloitin varsinaisen aineiston analyysin, jossa hyödynsin soveltuvin osin aineistoläh-

töistä sisällönanalyysia (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009; Miles & Huberman 1994). 

Sisällönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä, jonka voi 

nähdä olevan joko yksittäinen menetelmä tai kokonainen teoreettinen viitekehys. Jos sisäl-

lönanalyysi ajatellaan väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, jonka avulla tarkastellaan 

kuultuja, nähtyjä tai kirjoitettuja sisältöjä, pohjautuvat silloin useimmat laadullisen tutki-

muksen analyysimenetelmät juuri sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Tutki-

musmenetelmänä sisällönanalyysi tarjoaa uusia näkemyksiä, lisää tutkijan ymmärrystä tut-

kittavasta ilmiöstä tai tiedottaa käytännön toimista (Krippendorff 2004, 18).  

Koska tavoitteenani oli tehdä soveltuvin osin aineistolähtöistä sisällönanalyysia, en ollut etu-

käteen juuri perehtynyt tutkimuskirjallisuuteen, vaan päätin selvittää, mitä mielenkiintoista 

aineistostani nousee esille ja keskityin sen tutkimiseen. Tutkija aloittaakin usein aineistoläh-

töisen analyysin tutustumalla valittuihin teksteihin siten, että tarkkaa tutkimuskysymystä ei 

ole vielä määritelty (Krippendorff 2004, 341). Eskolan (2010) mukaan aineistolähtöisessä 

analyysissa tavoitellaan sitä, että tutkimuksen teoria saataisiin rakennettua tutkimusaineiston 

perusteella (Eskola 2010, 182). Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineisto koodataan 

induktiivisesti, eli ala- ja yläkategorioita muodostetaan suoraan aineiston perusteella 

(Schreier 2013, 87). Tällöin tutkimusaihetta käsittelevien aikaisempien teorioiden ja tietojen 

ei pitäisi vaikuttaa analyysin tekemiseen ja tuloksiin, vaan tutkija valitsee analyysiyksiköt 

tutkimuksensa tavoitteiden mukaisesti valmiista aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). 

Analyysia tehdessäni tiedostin, että analyysini ei voi olla puhtaasti aineistolähtöistä, koska 

omat tietoni ja kokemukseni vaikuttavat väistämättä aineistosta tekemiini tulkintoihin. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) myöntävätkin, että aineistolähtöisen tutkimuksen tekeminen on 

haastavaa, sillä havainnot, joita tutkija tekee, ovat käytännössä aina jollakin tavalla sidottuja 

teoriaan eivätkä voi olla näin täysin objektiivisia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). 

Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan aineistolähtöisessä analyysissa aineisto ensin pelkis-

tetään eli redusoidaan, minkä jälkeen se luokitellaan ja järjestellään ymmärrettävämpään 

muotoon, jotta siitä voisi lopuksi muodostaa teoreettisia päätelmiä (Miles & Huberman 

1994, 10–11). Aloitin oman analyysini lukemalla litteroitua aineistoa muutaman kerran läpi, 
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jotta sain siitä kokonaiskuvan (ks. Kuvio 3). Lukukertojen jälkeen mielenkiintoni aineistosta 

nousseisiin teemoihin tarkentui, joten myös tutkimuskysymykseni täsmentyivät, ja osa ai-

neistosta jäi tutkimukseni ulkopuolelle. Kiviniemen (2010) sekä Hirsjärven (2004) mukaan 

tutkijan onkin hyvä varautua siihen, että tutkimustehtävä voi muotoutua uudelleen tutkimus-

prosessin aikana (Kiviniemi 2010, 70; Hirsjärvi 2004, 129). Laadullista tutkimusta tehdessä 

tutkijan mielenkiinto voi nimittäin kohdistua uusiin asioihin, kun hän saa lisää näkemystä 

aiheeseensa (Kiviniemi 2010, 73).  

Aloin etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiini ja eri opettajien vastaukset merkitsin eri vä-

reillä. Seuraavaksi aloitin löytämieni alkuperäisilmausten pelkistämisen muutaman sanan si-

sältäviksi tiiviiksi ilmauksiksi. Kun aineistoa pelkistetään, siitä rajataan pois kaikki se infor-

maatio, mikä ei ole merkityksellistä tutkimuksen kannalta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109).  

 

Kuvio 3. Analyysini eteneminen Tuomea & Sarajärveä (2009, 109) mukaillen. 
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Taulukko 1. Esimerkki aineistoni ryhmittelystä ja käsitteellistämisestä. 

 

Kun olin saanut pelkistettyä aineistoni, aloin ryhmitellä eli klusteroida pelkistettyjä ilmauk-

sia omiin alaluokkiinsa ja nimesin alaluokat ryhmän sisältöä kuvaavilla nimillä, kuten Ta-

paamiset vanhempien kanssa ja S2-oppilaan tarpeiden huomioiminen (ks. Taulukko 1). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan aineiston luokittelussa tutkimusaineiston eri osia ver-

rataan aluksi toisiinsa, jotta tutkittavana oleva ilmiö tulisi jäsennetymmäksi. Tämän jälkeen 

aineistoa yhdistellään, eli yritetään löytää muodostuneiden luokkien väliltä samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 147–149.)   

Viimeiseksi, kun olin saanut kaikki alaluokat nimettyä, tulostin ne, ja jatkoin aineiston luo-

kittelua ja ryhmittelyä edelleen yläluokkiin. Huolellisen tarkastelun perusteella pystyin yh-

distämään yläluokat toisiinsa ja sain muodostettua kolme tutkimukseni tavoitteisiin vastaa-

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty il-

maus 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

luokka 

”-- esimerkiksi yhteiset 

vanhempainillat, sella-

set, mihin on kutsuttu 

vaikka maahanmuutta-

jataustaset perheet--.” 

O3 

Vanhempainilto-

jen järjestäminen 

Tapaamiset 

vanhempien 

kanssa 

Matalan kyn-

nyksen yhteis-

työtä vanhem-

pien kanssa 

Kehityside-

oita valmista-

vaan opetuk-

seen ja opet-

tajien perus-

koulutukseen 

”--vaikka meillä on 

erikseen suomi toisena 

kielenä -opetus, niin 

meän myös luokassa 

täytyy ottaa huomioon 

sitten ne erikieliset op-

pilaat.” O2 

Erikielisten oppi-

laiden huomioi-

minen luokassa 

S2-oppilaan 

tarpeiden huo-

mioiminen 

Kielitietoisuu-

den edistämi-

nen koulussa 

Kehityside-

oita valmista-

vaan opetuk-

seen ja opet-

tajien perus-

koulutukseen 

”-- semmosia toiminta-

malleja, vaikka siitä 

monialasesta viikosta, 

että se on jotenkin aina 

suunniteltu niin, että 

siihen pystyy osallis-

tummaan myös niin sa-

notut kielipuolet.” O1 

Uusia toiminta-

malleja valmista-

van opetuksen jal-

kauttamiseen 

Valmistavan 

opetuksen huo-

mioiminen 

koulun toimin-

nassa 

Valmistava 

opetus koko 

koulun asiaksi 

Kehityside-

oita valmista-

vaan opetuk-

seen ja opet-

tajien perus-

koulutukseen 

”Joku semmonen hel-

pompi. Ku Wilma on 

raskas ja se vaatii jo 

niin paljon kielitaitoa, 

kirjautua ja tehä kaikki. 

Että voisko olla joku 

WhatsApp tai joku 

semmonen--.” O1 

Helpompi yhtey-

denpitokanava 

Yhteydenpidon 

kehittäminen 

vanhempien 

kanssa 

Matalan kyn-

nyksen yhteis-

työtä vanhem-

pien kanssa 

Kehityside-

oita valmista-

vaan opetuk-

seen ja opet-

tajien perus-

koulutukseen 
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vaa yhdistävää luokkaa, jotka ovat 1) Opettajien kokemuksia valmistavan opetuksen toimi-

vuudesta 2) Kehitysideoita valmistavaan opetukseen ja opettajien peruskoulutukseen 3) 

Opettajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestään. 

5.3.3 Tutkimuksen informantit  

Tutkimukseeni osallistui kolme alakoulun valo-opettajaa Oulun seudulta. Seuraavaksi esit-

telen heidän taustojaan lyhyesti taustatietolomakkeiden (ks. Liite 1) mukaisesti. Käytän 

opettajista myöhemmin analyysini tuloksia esitellessä lyhenteitä O1 (opettaja 1), O2 (opet-

taja 2) ja O3 (opettaja 3). Koska Oulun alueella työskenteleviä valo-opettajia ei ole kovin 

monta, esittelen opettajien taustatietoja vain yleisellä tasolla, jotta heidän anonymiteettinsa 

säilyvät. 

Kaikki tutkimukseni opettajat ovat koulutukseltaan luokanopettajia, mutta kaksi heistä on 

suorittanut kansainvälisen luokanopettajakoulutuksen. Lisäksi yhdellä opettajista on erityis-

opettajan pätevyys. Jokaisella opettajalla on useampi vuosi työkokemusta valmistavan luo-

kan opettamisesta: haastatteluhetkellä opettajat olivat työskennelleet valo-opettajana kol-

mesta vuodesta aina kahteenkymmeneen vuoteen saakka.  

Tutkimukseni opettajien ryhmissä opiskeli haastatteluhetkellä 7–11 maahanmuuttajataus-

taista oppilasta, jotka olivat kotoisin muun muassa Afganistanista, Irakista, Kongosta, Ve-

näjältä, Thaimaasta ja Somaliasta. Ryhmien oppilaat olivat iältään 7–14-vuotiaita. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen analyysini tulokset. Tutkielmani tavoitteena on tarkastella perusope-

tukseen valmistavan opetuksen ja opettajien peruskoulutuksen kehittämistä valo-opettajien 

kokemusten perusteella. Lisäksi tavoitteena on tutkia opettajien kokemuksia ammatillisesta 

kehittymisestään. Esittelen jokaiseen tutkimuskysymykseen saamani tulokset omana alalu-

kunaan. Litteroiduista haastatteluaineistoista käytän esimerkkeinä lainauksia, jotka havain-

nollistavat tuloksia hyvin ja ovat niiden kannalta keskeisiä. Käytän lainausten yhteydessä 

opettajista lyhenteitä O1, O2 ja O3. Lainauksista olen tummentanut ydinasiat.  

6.1 Opettajien kokemuksia valmistavan opetuksen toimivuudesta 

6.1.1 Työn hyvinä puolina sujuva arki ja jouheva yhteistyö  

Tutkimukseni kaikki opettajat ilmaisivat haastatteluissa tyytyväisyytensä valmistavan ope-

tuksen arjen toimivuuteen sekä eri osapuolten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Arjen toimi-

vuutta kuvattiin materiaalien tai opetusvälineiden monipuolisuutena ja runsautena (O1, O2, 

O3), tulkkipalvelun saatavuutena (O1, O2, O3) sekä toimivina käytännönjärjestelyinä, joihin 

sisältyvät valmistavan vuoden joustavuus (O2, O3), työtuntien sopiva määrä (O3), järkevät 

ryhmäkoot (O2) sekä eriyttämisen onnistuminen koulupäivän aikana (O3). Jokainen opettaja 

kertoi, että oppilaiden vanhempien tapaamisissa on yleensä aina tulkki paikalla.  

Joo kyllä ne yleensä on tulkit joka tapaamisessa. Ja ihan oon ottanu itteä varten, että 

mää tuun ymmärretyksi. Monesti sitten vaikka on suomen kielen taitoo [vanhemmilla], 

niin kuitenki ne semmoset niinkö koulukieleen ja tämmöseen, kun ruvetaan puhu-

maan oppimisesta, niin siihen liittyvät sanastot on hankalia, ja sitten että ei vanhem-

mat pysy mukana, että mitä mää tarkoitan vaikka jollaki kolmiportaisuudella tai 

muuta… (O3) 

Tulkin läsnäolo vanhempaintapaamisissa on siten jokaiselle osapuolelle äärimmäisen tär-

keää. Vaikka oppilaan vanhemmat osaisivat suomea, ei kielitaito välttämättä riitä keskuste-

luun lapsen kouluasioista. Tulkki mahdollistaakin molemminpuolisen ymmärretyksi tulemi-

sen. Kaksi valo-opettajaa (O2, O3) kuvasi tyytyväisyyttään valmistavan opetuksen käytän-

nönjärjestelyihin myös tuomalla esiin sen, että Oulussa valmistavan vuoden pituutta ei ole 

määritelty niin tiukasti vain yhteen vuoteen, vaan sen suhteen ollaan joustavia. 
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Ja Oulun kaupungissa on se hyvä puoli, että meillä saa lapset olla valmistavassa ope-

tuksessa pitempään, entäkö mitä se tuntimäärä antaisi ymmärtää. -- Ja joissakin 

kaupungeissa ne tunnit lasketaan, ja sen jälkeenkö tuntimäärä on täynnä, niin se lapsi 

siirtyy tuonne perusopetuksen oppilaaksi. Niin meillä on ollu aina se, että saa jatkaa. 

Että ei oo ollu niin täynnä ryhmät, etteikö ois voinu antaa sitten semmosen lapsen 

jatkaa, joka selvästi on sen tarpeessa. (O2) 

Oulussa valmistavassa opetuksessa on siis huomioitu se, että oppilas ei välttämättä yhden 

vuoden opiskelun jälkeen vielä ole saavuttanut riittävää kielitaitoa perusopetukseen siirty-

äkseen, minkä vuoksi opetuksessa halutaan edetä lapsen oppimisen tahtiin. Nissilä ym. 

(2006) huomauttavatkin, että maahanmuuttajaoppilaan kielitaidolle koulunkäynti asettaa li-

sähaastetta, koska oppilaan tulee hallita suomen kieli sekä arjen vuorovaikutustilanteissa että 

muun oppimisen perustana (Nissilä ym. 2006, 43). Onkin tärkeää, että maahanmuuttajaop-

pilaan suomen kielen ja oman äidinkielen kehittymistä tuetaan kaikin tavoin valmistavan 

vuoden aikana. Valmistavassa opetuksessa tulisi oppilaalle tarjota oman äidinkielen opetusta 

mahdollisuuksien mukaan, ja vaikka erillistä opetusta ei pystyttäisi järjestämään, tulisi opet-

tajan yhdessä huoltajien kanssa tukea oppilaan oman kielen kehitystä (Opetushallitus 2012, 

7, 13).  

Tutkimusten mukaan oman äidinkielen taitaminen ja sen opiskelu esi- ja alkuopetusvai-

heessa mahdollistaa myös toisen kielen sujuvan oppimisen, jolloin oppilaan syrjäytymisriski 

pienenee ja tarve koulupsykologin tukeen tai erityisopetukseen vähenee (Sarsama 2010, 99–

100). Tämän perusteella voidaan olettaa, että kun maahanmuuttajaoppilas saa olla valmista-

vassa opetuksessa riittävän pitkään, hän menestyy todennäköisesti myöhemmällä koulu-

urallaan paremmin. Tällöin hänellä on paremmat kielelliset valmiudet koulunkäyntiin. Tätä 

päätelmää tukee myös Opetushallituksen (2008b) valmistavan luokan opettajille teettämä 

kysely, jonka selvityksen mukaan opettajat toivoivat, että valmistavan vuoden pituudeksi 

määriteltäisiin joustavasti 1–2 vuotta oppilaan tarpeiden mukaan. Osa opettajista koki, että 

valmistavan vuoden pidentäminen parantaisi heidän oppilaidensa myöhempiä opiskelumah-

dollisuuksia. (Opetushallitus 2008b, 88.) 

Yhteistyön sujuvuutta ilmensivät opettajien kokemusten mukaan puolestaan työyhteisöltä 

saatu tuki, johon sisältyvät työyhteisön aktiivisuus ja sitoutuminen (O2, O3), kokemus reh-

torin ja kaupungin luottamuksesta opettajiin (O3), valo-opettajien konsensus valmistavan 

opetuksen oppisisällöistä (O1, O3), pätevät opettajat (O2) ja hyvä työilmapiiri (O1). Lisäksi 

yhteistyötä edistivät säännöllinen työskentely muiden opettajien kanssa, johon kuuluu valo-

opettajien keskinäisen yhteistyön (O1, O2, O3) lisäksi oman koulun muiden opettajien 
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kanssa työskentely (O1, O3) oppilaan integrointiasioissa. Jokainen opettaja korosti yhteis-

työn sujuvuudessa työparin merkitystä työn tekemisessä. Sujuva yhteistyö ei rajoittunut vain 

kollegiaaliseen yhteistyöhön, vaan yhteistyöhaluiset vanhemmat (O2) saivat myös kiitosta. 

Erityiskiitosta kaikki opettajat antoivat Oulun kaupungin valo-opettajien keskinäiselle yh-

teistyölle, jonka opettajat kokivat hedelmälliseksi: 

Meillä on hirveän hyvä tuo meijän yhteistyö. Mää en tiiä, että minkälaiseksi se muo-

toutuu, ku meitä on ollu niin vähän niin monta vuotta. Ko meitä on ollu yheksän valoa 

tosi kauan aikaa, ja tunnetaan toisemme hyvin, ja se on niin mutkatonta se näkeminen 

tai yhteydenotto. (O2) 

Meillä on kyllä, valojen kanssa meillä on hyvä yhteistyö, kun vaan, meillä on ollu 

paljon hankkeita, kehittämishankkeita ja tämmösiä, missä ollaan pystytty oikeesti tek-

keen yhteistyötä. (O3) 

Mutta se, että on koko ajan käyään keskustelua. On säännöllisiä tapaamisia, on ver-

taistukea, työnohjausta saatavilla. (O1) 

Tutkimukseni opettajien mukaan Oulun kaupungin valo-opettajien yhteistyö näyttäytyi mo-

nipuolisena ja jatkuvana. Opettajat arvostivat sitä, että he tuntevat toisensa hyvin ja voivat 

tukeutua toisiinsa työasioissa. Lisäksi yhteistyöllä on ollut yhteisiä päämääriä. Airan mukaan 

juuri tavoitteiden saavuttaminen, sujuva vuorovaikutus ja osapuolten tyytyväisyys työsken-

telyyn tekevät yhteistyöstä toimivaa (Aira 2012, 49–50). Samansuuntaisia tuloksia antaa 

myös Salon (2014) tutkimus, jonka mukaan valo-opettajat arvostivat todella paljon yhteisen 

projektin aikana lisääntynyttä kollegiaalista yhteistyötä (Salo 2014, 204). Jokaisella tutki-

mukseni opettajalla oli myös työparinaan koulunkäynninohjaaja, mitä opettajat pitivät erit-

täin tärkeänä asiana valmistavan opetuksen onnistumiselle: 

Ja valmistavassa opetuksessa, mikä mulle itelle henkilökohtasesti on kaikista toimivin, 

jos sulla on työpari kenen kanssa sulla homma handlaa, niin sillon on, ollaan jo hy-

vällä mallilla. -- Mutta toimiva työpari on tän työn edellytys. Mulla se nyt sattuu ole-

maan hyvin. Että ei mulla oo mittään valittamista. (O1) 

Samalla lailla me hoidetaan ne koulupäivän asiat ja jaetaan, että kumpi kattoo mitäki 

asioita. Ja kyllä mää koen, että koulunkäynninohjaaja on tavallaan toinen opettaja. 

Että vaikka se pedagoginen vastuu on opettajalla, niin kyllä ohjaajakin opettaa.  -- Ja 

se, että se on tärkeä työpari opettajalle. Varsinkin silloin, jos synkkaa hyvin yhteen ja 

kummallakin on samat ajatukset opettamisesta ja näin, niin se on iso voimavara kyllä 

sitten valoryhmälle. (O3) 
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Opettajien mielestä koulunkäynninohjaaja on lähes välttämätön valmistavassa opetuksessa, 

ja he näkevät työparityöskentelyn edistävän koko ryhmän toimintaa. Myös Panulan ja Par-

viaisen (2016) tutkimuksessa valo-opettajat pitivät resurssiopettajien, koulunkäynninohjaa-

jien ja avustajien kanssa työskentelyä merkittävänä työnsä tukena, koska heidän kanssaan 

pystyi jakamaan arjen kokemuksia ja tilanteita (Panula & Parviainen 2016, 73).  

Tilanne, jossa koulunkäynninohjaaja toimii luokassa ikään kuin toisena opettajana, voidaan 

rinnastaa yhteisopettajuuteen ja sen tuomiin etuihin. Rytivaaran (2012) mukaan yhteisopet-

tajuudessa kaksi opettajaa opettaa yhdessä samassa luokassa (Rytivaara 2012, 18). Haastat-

telemani valo-opettajat ovat siten hyvässä asemassa sen suhteen, että he voivat jakaa ope-

tusvastuuta koulunkäynninohjaajan kanssa. Isoissa kaupungeissa ja Etelä-Suomessa oli Ope-

tushallituksen selvityksen mukaan nimittäin valmistavaan opetukseen paremmin saatavilla 

suomenkielistä tai oppilaan omakielistä tukihenkilöstöä kuin pienemmillä paikkakunnilla 

(Opetushallitus 2008b, 47). Yhteisopettajuudella on myös paljon etuja. Rytivaara toteaa, että 

kun opettajat työskentelevät yhteisopettajuuden kontekstissa, he voivat jakaa tietoja oppi-

laistaan ja näkevät toisensa opettamassa, jolloin he voivat reflektoida yhdessä toimintaansa. 

Tällainen jakaminen ja yhteinen tietämys vahvistavat opettajien yhteisvastuuta, mikä voi tu-

kea myöhemmin heidän hyvinvointiaan. (Rytivaara 2012, 50.) 

Pollarin ja Koppisen (2011) mukaan jotkin koulut ovat järjestäneet monikulttuuristen per-

heiden huoltajille vanhempainkoulun, jossa heille kerrotaan suomalaisesta koulusta ja ope-

tetaan esimerkiksi koulun tiedotteiden lukemista ja täyttämistä sekä Wilman käyttöä (Pollari 

& Koppinen 2011, 61). Yksi tutkimukseni opettajista (O2) toikin esiin sen, että oppilaiden 

huoltajat ovat yhteistyöhaluisia, ja heiltä voi saada ideoita opetuksen tueksi. Hän kertoi, mi-

ten koulun järjestämä Vanhempainkoulu-hanke oli onnistunut hyvin; 

-- Niin saatiin vanhemmilta tosi hyviä ideoita. Ja oikeasti niinkö tietoa niistä asioista, 

joista vanhemmat haluais puhua nyt kevvään aikana. -- Ja nimenommaan sillain, että 

ei me suomalaiset viranomaiset päätetä, että mistä meän maahanmuuttajavanhemmat 

haluaa tietää, vaan nyt sitten ettäkö kartotettiin, että mitä ne ois.  (O2) 

Korpelan (2010b) mukaan juuri vastavuoroisuus on yksi keskeisimmistä tekijöistä koulun ja 

maahanmuuttajaperheiden yhteistyössä (Korpela 2010b, 35). Kyseisen valo-opettajan kou-

lulla tämä asia oli onnistuttu ottamaan huomioon, jolloin voidaan olettaa, että yhteistyö oli 

molempien osapuolien kannalta tehty näin hedelmälliseksi, kun opettajat saivat ideoita huol-

tajilta ja huoltajat pystyivät ilmaisemaan mielipiteensä. 
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6.1.2 Epäkohtina yhteistyön haasteet ja taloudellisten resurssien puute 

Tutkimukseni valo-opettajat mainitsivat myös perusopetukseen valmistavaan opetukseen 

liittyviä puutteita. Nämä puutteet ja epäkohdat jakaantuivat kahteen isoon alaluokkaan, jotka 

ovat yhteistyön haasteet sekä taloudellisten resurssien puute. Yhteistyön haasteista opettajat 

toivat esille sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyviä haasteita että muuhun yhteistyöhön 

liittyviä haasteita. Kodin ja koulun yhteistyötä varjostivat opettajien mukaan pitkät välimat-

kat, eli oppilaiden huoltajat asuvat kaukana (O1, O2), jolloin spontaanit tapaamiset heidän 

kanssaan ovat vähissä. Lisäksi vanhemmat voivat olla uupuneita tai heillä ei ole varaa käydä 

lapsensa koululla (O1). Kaikki opettajat toivat myös esille kieleen liittyviä haasteita. Huol-

tajien kanssa tehtävän yhteistyön haasteita opettajat kuvailivat seuraavasti: 

No siinä on ensinnäkin semmonen ongelma, että huoltajat on yleensä siellä kaukana. 

Oppilaat kulkee taksilla, mää en näe heitä [vanhempia] juuri koskaan. -- Että mulla-

han on avoimet ovet, tänne saa tulla. -- Jos on joku vanhempi kysynyt, saako hän tulla 

kattomaan, niin saa tulla. Mutta sitten monesti myös vanhemmat on tehneet ehkä 

matkaa tai on niin uupuneita, että heillä ei oo niinku voimavaroja. Et he on vaan 

tyytyväisiä, että saa nyt vaan sen lapsen sinne kouluun, ja sit on ehkä vähän omaa 

aikaa. (O1) 

No sehän se on tavallaan, että se mikä on valmistavassa opetuksessa hankaluus, niin 

semmosta luonnollista vanhempien kans tehtävää yhteistyötä rajoittaa se, että meillä 

ei oo ussein yhteistä kieltä. -- spontaanit yhteydenotot on sitten aika minimissään. 

(O2) 

Kyllähän se sitä kommunikaatiota syö, että siinä on aina se [tulkki] välissä, ja on hir-

veän paljon tulkin ammattitaidosta kiinni, että jos on semmonen tulkki, joka ei niin 

tarkasti käännä, niin tullee paljon väärinymmärryksiä. Ja on paljon ongelmia ollu 

siinä, että tulkki ei käännä tarkasti. (O1) 

Oppilaiden vanhemmat asuvat kaukana, jolloin opettajat eivät näe heitä säännöllisesti, mikä 

koettiin haastavaksi. Myös vanhempien voimavarojen puute nähtiin yhteistyötä rajoittavaksi 

tekijäksi. Jokainen opettaja korosti lisäksi yhteisen kielen puuttumisesta aiheutuvia ongel-

mia, ja esimerkiksi juuri tulkin epätarkkuus oli johtanut helposti kommunikaation vaikeutu-

miseen. Yhteisen kielen puuttuminen on nähty haasteelliseksi myös muissa tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Panulan ja Parviaisen (2016) haastattelemat valo-opettajat kokivat, että yhteisen 

kielen puuttuminen ja tulkin epätarkkuus kääntämisessä toivat haastetta kodin ja koulun yh-

teistyöhön (Panula & Parviainen 2016, 80). Samoin Härkösen (2013) tutkimuksen valo-opet-

tajat toivat esiin, kuinka yhteisen kielen puuttuminen lisäsi väärinymmärryksiä kommuni-

kaatiossa (Härkönen 2013, 50). 
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Muuhun yhteistyöhön liittyviä haasteita ovat valo-opettajien erilaiset tarpeet (O1), tiedon-

kulun ongelmat koulussa (O1), yhteistyön vakiintumattomuus uusien vastaanottokeskusten 

kanssa (O2) sekä yhteisen ajan puute valo-opettajien keskinäisessä yhteistyössä sekä koulun 

muun opettajakunnan kanssa tehtävässä yhteistyössä (O2, O3). Esimerkiksi yksi opettaja 

huomautti, että vaikka Oulun valo-opettajien yhteistyö on toimivaa, eivät opettajien yhteiset 

kokoukset vastaa aina kaikkien opettajien tarpeisiin: 

-- me ollaan niin eri tilanteissa, että on hirveesti alottanu uusia opettajia, heille on 

kaikki uutta, niin sitten heillä on vähän eri se, mitä he tarvii. Että tarvii paljon sitä 

vertaistukea ja ihan kaikki on uutta ja kaikki on kaoottista ja näin. Kun taas sitten ite 

on jo sen vaiheen menny, ite tarvii ehkä jotakin muuta. Niin siinäkin on, ne on tosi 

hyviä ollu ne, tai siis varmasti antoisia [kokoontumiset], mutta sitten joskus ne ei 

kohtaa ne, mitä me tarvitaan. (O1) 

Oulussa osa valo-opettajista on työskennellyt hyvin pitkään ammatissaan, ja osa on aloitta-

nut vastikään valmistavan ryhmän opettajana. Tämä koettiin ongelmalliseksi, koska yhtei-

sissä kokouksissa ei voida aina käsitellä jokaista valo-opettajaa hyödyttäviä asioita. Lisäksi 

ajanpuute hiersi kollegiaalista yhteistyötä: 

Nyt varsinki, kun kasvo nuo ryhmät, niin ei oo vaan yhteistä aikaa. Että se on hyvällä 

mallilla meiän yhteistyö [valo-opettajien kanssa], että tietenki sitäki pystyis kehittäm-

mään, ku ois vaikka, sovitaan ajat ja muut, että milloin tehhään mitäki. Ja koulussa 

sama homma. Että meillä on toimivat kyllä, toimiva yhteistyö täällä. Mutta se on enem-

män sitä, että ko arki mennee niin hektisesti etteenpäin, ja on monenlaista tapahtu-

maa, niin ne pittää taas sitten sopia. (O3) 

Mutta sitten talon sisällä -- on tosi, tosi haastavaa löytää semmosta aikaa, että mää 

luulen, että ku me aletaan miettiin niitä monialasia oppimiskokonaisuuksia, niin sitten 

ehkä tullee enempi tehtyä yhteistyötä. Mutta tällä hetkellä niin kyllä on paljon niin, 

että valmistava opetus toimii täällä erikseen. Ja se yhteistyö näkkyy sitten niitten 

oppilaitten integrointien kautta. (O2) 

Sekä valo-opettajien keskinäiselle yhteistyölle että koulun muiden opettajien kanssa tehtä-

välle yhteistyölle ei ollut kahden valo-opettajan mukaan tarpeeksi aikaa. Kouluarjessa on 

paljon kiireitä ja tapahtumia, jolloin yhteisten kokousten sopiminen saattoi jäädä taka-alalle. 

Myös Salon (2014) tutkimuksen mukaan valo-opettajien keskinäisen yhteistyön suurimpana 

haasteena nähtiin ajan puute ja kiireinen arki (Salo 2014, 204). Lisäksi tutkimukseni yksi 

opettaja (O2) toi ilmi, että muiden opettajien kanssa tehtävässä yhteistyössä oli ongelmana 

myös se, että valmistava opetus oli ikään joutunut erilleen muusta koulusta, ja yhteistyötä 

tehtiin ainoastaan siinä vaiheessa, kun oppilaita alettiin integroida yleisopetukseen. 
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Taloudellisten resurssien puute ilmeni valo-opettajien kokemusten mukaan siinä, että kou-

luilla ei ollut enää varaa tehdä opintoretkiä niin paljon kuin ennen (O1, O2, O3), kouluissa 

oli tilapula (O1, O2), koulukuljetuksia tulisi kehittää (O3) ja resurssien väheneminen yli-

päänsä huoletti (O3). Myös Salon (2014) mukaan valo-opettajien kouluissa resurssit olivat 

jakautuneet eri tavoin. Hän korostaakin, että opettajien ja opetuksen kehittämiselle pitäisi 

taata tarpeeksi resursseja, joista etenkin ajankäyttö tulee huomioida. (Salo 2014, 157, 189.) 

Resurssien puutetta valo-opettajat kuvasivat esimerkiksi seuraavasti: 

Meillä oli aikasemmin vanhoina hyvinä aikana, semmosia rahoja, että päästiin ret-

kille, ja se oli tosi tärkee. Ranualla käytiin ja Eläinmuseossa käytiin. Nyt ei oo rahoja. 

(O1) 

Ja koulukuljetukset, niitä vois kehittää, ne syö ison osan budjetista varmaankin tällä 

hetkellä. Että vähän semmosta, mää ite kannattasin esimerkiksi lapsen aktivoimista 

siihen koulumatkaan. Opetettais vaikka isommille oppilaille kulkemaan niinkö ite 

linja-autolla, ko ne nyt kulkee kaikki takseilla. (O3) 

Meiän koulussa on tällä hetkellä huutava tilapula. Ja jos mää saisin päättää, nii ois 

jakotila. Että vois jakkaa porukkaa, että pääsis vähän erikseen. Mutta meillä on tilat 

loppu. -- Luokka on kooltaan hyvin pieni ja tilaa on vähän, että ei tässä niinku sem-

mosia. Haluais jotenkin, että sais semmosia pieniä pesäpaikkoja, mihin vois mennä, 

mutta ei meillä oikeen muuta oo ku pöyän alle. (O1) 

Helskeen (2010) mukaan maahanmuuttajaopetusta haastaa tälläkin hetkellä kunnissa talou-

dellisten resurssien puute (Helske 2010, 90). Ei siis ihme, että tutkimukseni opettajien arkea 

hankaloitti rahanpuute, joka näkyi muun muassa retkien vähäisyytenä ja opetustilojen puut-

teena. Yksi opettajista pohtikin, että koska koulukuljetukset vievät paljon rahaa, voisi oppi-

laita yrittää aktivoida kulkemaan koulumatkansa itsenäisesti. Näin voisi säästää rahaa mui-

hin tarkoituksiin. Tilojen puuttuminen puolestaan hankaloitti oppilaiden työskentelyn järjes-

tämistä, koska oppilaita ei voinut jakaa eri paikkoihin työskentelemään. Opetushallituksen 

valtakunnallisen selvityksen (2008b) mukaan valmistavaan opetukseen myönnetty valtion-

osuus kattoi vaihtelevasti valmistavan opetuksen järjestämisen kustannuksia eri paikkakun-

nilla; pääsääntöisesti valtionosuus koettiin kunnissa liian pieneksi. Kunnat toivoivatkin lisä-

rahoitusta esimerkiksi oppilashuollon palveluihin, integrointiin, kuljetuksiin ja kodin ja kou-

lun yhteistyön edistämiseen. (Opetushallitus 2008b, 24–25.) 
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6.2 Kehitysideoita valmistavaan opetukseen ja opettajien peruskoulutukseen 

Tutkimukseni valo-opettajat kertoivat kokemustensa perusteella myös siitä, miten perusope-

tukseen valmistavaa opetusta ja opettajien peruskoulutusta voisi kehittää. Kehitysideat ja-

kaantuvat neljään alaluokkaan, jotka ovat 1) Valo-opettajan pätevyys ja peruskoulutuksen 

hyödyllisyys: lisää monikulttuurisuusopintoja, 2) Matalan kynnyksen yhteistyötä vanhem-

pien kanssa 3) Kielitietoisuuden edistäminen koulussa ja 4) Valmistava opetus koko koulun 

asiaksi.  

6.2.1 Valo-opettajan pätevyys ja peruskoulutuksen hyödyllisyys: lisää monikulttuurisuus-

opintoja 

Opettajankoulutuksen kehittämisideoista kertoessaan tutkimukseni kaikki valo-opettajat pu-

huivat koulutuksestaan saamasta hyödystä, valo-opettajan pätevyysvaatimuksista ja ominai-

suuksista sekä koulutuksen kehittämisestä yleensä. Jotta opettajien henkilöllisyys säilyy täs-

säkin kohtaa tunnistamattomana, en opettajien omaan koulutukseen liittyvissä haastattelu-

lainauksissa erittele tarkemmin, ketä opettajaa lainaus koskee. Tutkimukseni valo-opettajista 

kaksi kertoivat, että heidän mielestään luokanopettajakoulutus ja sen aikana suoritetut opin-

not olivat auttaneet heitä työssään valmistavan luokan opettajana. Kolmannen opettajan mu-

kaan luokanopettajakoulutus ei ollut antanut suoraan valmiuksia monikulttuurisuustyöhön, 

vaan hän koki, että pikemminkin omassa elämässä suuntautuminen ja erilaiset kokemukset 

olivat valmistaneet häntä koulutusta paremmin työhönsä: 

Mää oon niin kauan aikaa sitten valmistunu luokanopettajaksi. Niin siihen aikaan 

ei ollut mittään, oisko ollu jotaki meiän kotoperäsistä vähemmistöistä, mutta ei oikees-

taan mittään muuta liittyen niinkö mihinkään monikulttuurisuuteen tai toiseuteen. Saa-

tika sitten johonki maahanmuuttajiin. Että tuntuu että sitä kautta en oo saanu niinkö 

mittään avuja. Mutta varmaan tämmönen niinkö suuntautuminen jo elämässä siihen, 

että aina on ollu jotenki nuitten heikompien ja marginaalien kans tekemisissä ja että 

se on ehkä sitten niinkö työntäny etteenpäin--.  

Edellä mainittu opettaja kertoi, että luokanopettajakoulutus ei ollut tarjonnut hänelle mitään 

apuja maahanmuuttajien kanssa toimimiseen. Samanlaisia tuloksia on saatu myös muissa 

tutkimuksissa, joissa luokanopettajia on haastateltu koulutuksensa tuomista valmiuksista 

monikulttuurisuustyöhön (ks. Jauhiainen ja Luostarinen, 2004; Matinheikki-Kokko 1999, 

41; Soilamo 2008). Kyseinen opettaja on kuitenkin valmistunut luokanopettajaksi jo vuosia 

sitten, ja haastatteluhetkellä hän oli ehtinyt työskennellä valmistavan ryhmän opettajana 20 
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vuotta. Voidaan siis olettaa, että tämä on myös vaikuttanut hänen kokemuksiinsa koulutuk-

sen hyödyistä, sillä aiempina vuosikymmeninä eivät maahanmuuttaja-asiat olleet niin pin-

nalla yhteiskunnassa kuin nykyään. Kaksi muuta tutkimukseni opettajaa ovat puolestaan 

käyneet kansainvälisen luokanopettajakoulutuksen Oulussa. Molemmat kertoivat koulutuk-

sesta olleen apua työelämässä. Toinen opettajista kommentoi kansainvälistä koulutusohjel-

maa näin: 

Joo, no tota, siis tuo kansainvälinen koulutusohjelma on sillä tavalla tosi hyvä, että 

siinä on paljon asioita, jotka valmistaa tähän. Että tuota just se, että miten sä toimit 

eri kulttuureista olevien ihmisten kanssa, kuin myös sitten ihan ku meillä oli niitä 

pedagogisia, siis suoritettiin niitä monialasia, niin se, meillä sattu olemaan semmoset 

opettajat, jotka otti sen näkökulman heti alusta asti, et mietittiin, että miten sä opetat 

sellasta lasta, joka ei ymmärrä, mitä sä puhut. Et se riippuu niin paljon opettajasta.  

Kyseinen opettaja oli saanut paljon irti koulutuksestaan. Keskeisenä hyötynä koulutuksesta 

oli se, että yliopiston opettajat olivat käsitelleet alusta alkaen eri oppiaineita opettaessaan, 

miten maahanmuuttajataustainen oppilas huomioidaan opetuksessa. Opettaja painottikin 

sitä, että koulutuksen anti on pitkälti kiinni siitä, mitä yliopiston opettajat itse korostavat ja 

pitävät tärkeänä. Myös Räsäsen (1998) mukaan Oulun kansainvälisen luokanopettajakoulu-

tuksen opiskelijat olivat kokeneet oppineensa oman ryhmänsä monikulttuurisuudesta ja ker-

toivat, että opiskelut olivat lisänneet heidän kulttuurista ymmärrystään, rohkeuttaan ja yh-

teiskunnallista aloitekykyään (Räsänen 1998, 41). 

Kunnat ovat saaneet tähän mennessä itse päättää, mitä valmiuksia valmistavan luokan opet-

tajalta vaaditaan, koska valo-opettajille ei ole määritelty erillistä valtakunnallista pätevyyttä. 

Useimmiten vaatimuksena on ollut luokanopettajan tai eritysopettajan pätevyys. (Kyttälä, 

Sinkkonen & Hautala 2011, 5.)  Jokainen tutkimukseni opettaja oli sitä mieltä, että valmis-

tavan opettajan kelpoisuuskriteerinä luokanopettajan pätevyys on riittävä. 

 Mutta varmaan vähimmäisenä luokanopettaja, jolla on halu toimia maahanmuutta-

jataustaisten lasten kanssa. Plus että sietää sen, ettei oo pelkästään yhen ikäryhmän 

opettaja. Ja sitten tietenki plussaa on erityispedagogiikka, mutta emmää tiiä pitäskö 

se olla vaatimuksena kuitenkaan. Silloin tulis aika haasteelliset opettajahaut. (O3) 

Minusta ei riitä pelkästään se, että on pedagogiset opinnot, vaan että tulis olla joko 

erityisopettaja tai sitten luokanopettaja. Mutta että pelkästään ei tuo aineenopettaja-

opinnot riittäis, koska sulla täytyy olla sitten se valmius opettaa niinkö kaikkia eri 

oppiaineita tässä valmistavassa opetuksessa.-- Tietenki se, että jos ois kaksoiskelpoi-

nen, että ois tuo äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, ja sitten ois luokanopettaja, 

niin saattas olla niinkö paras mahollinen yhistelmä. (O2) 
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Pätevyysvaatimusta perusteltiin sillä, että luokanopettaja hallitsee kaikkien oppiaineiden 

opetuksen, mitä valmistavassa opetuksessa tarvitaan. Myös erityisopettajan tai kaksoiskel-

poisen opettajan pätevyyttä pidettiin hyvinä vaihtoehtoina luokanopettajan koulutukselle. 

Opettaja 3 tuo kuitenkin esiin sen, että opettajahauista voisi tulla liian vaativat, jos kelpoi-

suuskriteerejä lisättäisiin. Opetushallituksen (2008b) mukaan ongelma on siinä, että koska 

valo-opettajalle ei ole omaa kelpoisuusvaatimusta, ei opettajia pystytä suoraan kouluttamaan 

valmistavan luokan opettajan tehtäviin. Tämän vuoksi Opetushallitus näkisi hyväksi vaihto-

ehdoksi sen, että valmistavan luokan opettajille luotaisiin oma peruskoulutus ja pätevyys 

määriteltäisiin. (Opetushallitus 2008b, 95.) Koulutuksen lisäksi valo-opettajille tärkeistä 

ominaisuuksista opettajan nostivat esille joustavuuden ja kaaoksenhallintakyvyn (O1, O2, 

O3), perhetyöhalukkuuden (O3), taidon opettaa lapsilähtöisesti (O1, O3), hyvät vuorovaiku-

tustaidot (O2), positiivisuuden (O2) sekä määrätietoisuuden (O2) ja tiedonjanon (O2). Eri-

tyisesti kaaoksensietokykyä pidettiin tärkeänä, kuin myös halua työskennellä koko maahan-

muuttajaperheen tukena: 

-- ehkä kaikkein tärkein ominaisuus on semmonen kaaoksensietokyky. Että sä kestät 

sen, että sun suunnitelmat mennee koko ajan uusiksi. Että tilanteet ellää koko ajan. 

Että kun meillä lapset on integroitu, ja sitten kun joku tulleeki sieltä integraatiotunnilta 

takasi ”ei me mentykää hiihtään”, niin sulla on sitten niinku heti, että ”okei, sä tuut 

takasi” ja sitten vaan rupeat antaan sille, missä me ollaan menossa ja mitä tää lapsi 

vois tässä nyt tehä. (O1) 

-- mää koen, että valmistavan opetuksen yks semmonen ajatus on sitä alkuvaiheen 

kotouttamista. Että olla tukemassa sitä perhettä, vaikkei ookaan mikkään sosiaali-

työntekijä. Kuunnella perheen kokonaistilanne ja yrittää miettiä, miten pystyy kotout-

tamista auttaan ja helpottaan sen perheen kohalla. (O3) 

Opettajien kertomien ominaisuuksien perusteella valmistavan luokan opettajalta vaaditaan 

paljon. Opettaja 1:n mukaan valo-opettajan tulee mukautua nopeasti uusiin tilanteisiin. Myös 

Jauhiaisen ja Luostarisen tutkimuksessa (2004) luokanopettajat nostivat esiin maahanmuut-

tajaoppilaan opettajan ominaisuuksista joustavuuden (Jauhiainen & Luostarinen 2004, 47). 

Joustavuus ja kaaoksensietokyky ovat välttämättömiä, koska oppilaat kulkevat integraatio-

tunneilla eri puolella koulua, ja päiväohjelmaan voi koko ajan tulla muutoksia.  Opettaja 3 

korosti puolestaan opettajan perhetyöhalukkuutta, sillä valmistavassa opetuksessa kodin ja 

koulun yhteistyö on erityisen tärkeää. Pollarin ja Koppisen (2011) mukaan opettajan tuleekin 

tukea maahanmuuttaja-aikuisten vanhemmuutta ja osoittaa arvostuksensa heitä kohtaan 

(Pollari & Koppinen 2011, 22–23).  
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Jokainen tutkimukseni opettaja otti myös kantaa siihen, miten opettajien peruskoulutus voisi 

paremmin valmistaa tulevia luokanopettajia monikulttuurisuustyöhön. Opettajien mielestä 

koulutukseen tulisi saada lisää monikulttuurisuuteen liittyviä opintoja. Opettaja 1 toivoi, että 

koulutuksessa käsiteltäisiin kielitietoisuutta sekä eri kulttuurien toimintatapoja ja itsestään-

selvyyksien kyseenalaistamista. Opettaja 2 puolestaan koki, että kaikilla opiskelijoilla tulisi 

olla pakollisena suomi toisena kielenä -opintoja sekä maahanmuuttajien opetusjärjestelyihin 

liittyviä opintoja. Tärkeää hänen mukaansa olisi koulutuksessa myös pohtia omaa kulttuu-

rista identiteettiään, jolloin stereotypiat muiden kulttuurien edustajista voisivat vähentyä.  

Myös Talibin (2005) mukaan opettajan olisi hyvä pohtia omaa kulttuurista identiteettiään 

maahanmuuttajan näkökulmasta. Näin hänen on helpompi ymmärtää maahanmuuttajataus-

taisia oppilaita, kun hän on sisäistänyt oman toimintansa ja päätöstensä syyt. Opettaja saattaa 

nimittäin tietämättään ajatella oman kulttuurinsa olevan muita parempi, minkä vuoksi hänen 

tulisi pohtia, mitä länsimaisen kulttuurin suodattimia hänen ajattelutavoissaan piilee. (Talib 

2005, 46–48.) Opettaja 3 piti tärkeänä sitä, että monikulttuurisuus olisi koulutuksessa läpäi-

sevänä teemana alusta loppuun saakka. 

-- jos opettaja tai opiskelija ajattelee, että hän opiskellee opettajaksi ja opettaa suo-

malaisia, niin se on niinkö, ei nykypäivän lähtötilanne ennää. Että varmaan siinä opet-

tajankoulutuksessaki pitäis olla joku semmonen läpäisevä näkökulma siitä moni-

kulttuurisuudesta ja siitä, että oikeesti yhteiskunta koko ajan kansainvälistyy ja mo-

nikulttuuristuu. (O3) 

Mää oon sitä mieltä, että pakollisina opintoina täytyis olla kaikilla jonku verran niin 

suomi toisena kielenä -opintoja ja opintoja liittyen maahanmuuttajaoppilaiden ope-

tusjärjestelyihin koulussa. -- Niin mää luulen, että aika helposti luokanopettajakou-

lutuksessa käy niin, että ne jotka ennestään on kiinnostuneita asiasta niin hakeutu-

vat sitten niihin vapaavalintaisiin, ja just ne, joilla ei oo mittään kosketuspintaa, niin 

pystyvät sielläki liukumaan niitten aiheitten ohi. (O2) 

Opettaja 3 toi esiin sen, että jokainen tuleva luokanopettaja tulee työssään kohtaamaan maa-

hanmuuttajataustaisia oppilaita, mihin opettajankoulutuksen tulisi valmistaa heitä. Opettaja 

2 puolestaan korosti, että monikulttuurisuusopintojen tulisi olla pakollisia, koska muuten 

kaikki opiskelijat eivät valitse niitä opintojensa aikana. Tämä asia on tiedostettu aiemminkin. 

Nimittäin myös Fossin (1999) mukaan vapaavalintaisia monikulttuurisuusopintoja valitsevat 

yleensä vain ne opiskelijat, jotka ovat hyvin motivoituneita. Tämän vuoksi opettajankoulu-

tuksessa tulee pohtia, voiko opiskelijoilla antaa olla erilaiset valmiudet maahanmuuttajien 
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opettamiseen. (Fossi 1999, 187.) Räsänen (2009) toteaa, että opettajankoulutuksen on uudis-

tuttava: tärkeää olisi miettiä, käsitelläänkö koulutuksessa asioita monikulttuurisesta vaiko 

monokulttuurisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa opettajankoulutusta tulisi muokata niin, 

että monikulttuurinen näkökulma olisi mukana kaikissa koulutuksen osa-alueissa aina mo-

nialaisista opinnoista opetusharjoitteluun ja koulutuksen tavoitteisiin saakka. (Räsänen 

2009, 13.) 

6.2.2 Matalan kynnyksen yhteistyötä vanhempien kanssa 

Tutkimukseni opettajat halusivat kehittää myös kodin ja koulun yhteistyötä valmistavassa 

opetuksessa. Kaikki opettajat ehdottivat yhteistyön edistämiseksi monikulttuuristen van-

hempainiltojen tai teemapäivien järjestämistä. Lisäksi kaksi opettajaa toi esiin yhteydenpi-

don kehittämisen tärkeyden yhteisen kielen puuttuessa:  

Et siinäkin vois koulu miettiä, että voisko niinku älypuhelimen antaa [opettajalle] ja 

sitten voisko olla joku luokan Facebook-ryhmä, että ne vanhemmat vois sitten hyö-

dyntää sitä. Älypuhelimet kuitenki kaikilla on. Alkaa olla. -- Joku semmonen helpompi. 

Ku Wilma on raskas ja se vaatii jo niin paljon kielitaitoa, kirjautua ja tehä kaikki. 

(O1) 

-- yhteistyö semmoseksi, että se on niinku kokemuksen kautta tavallaan. Että monesti 

vanhemmilla on asioita, mitä ne haluaa kysyä, mutta sitten ne on just jotenki, että mi-

ten Wilmaa käytetään ja tämmösiä, että ois semmosta matalan kynnyksen yhteistyötä 

sitten enemmän. (O3) 

Opettajat kokivat, että kodin ja koulun välistä yhteistyötä pitäisi kehittää niin, että maahan-

muuttajaoppilaiden huoltajilla olisi helpompi olla yhteydessä kouluun, vaikka suomen kielen 

taito ei olisi vielä niin sujuva. Opettaja 3:n mukaan yhteistyössä tulisi huomioida vanhem-

pien tarpeet ja toiveet paremmin eikä vain kysymättä opettaa heille suomalaisen koulun toi-

mintatapoja. Opettaja 1 puolestaan ehdotti, että koulut voisivat investoida opettajien älypu-

helimiin, jotta viestittelyä kodin ja koulun välillä voisi käydä sujuvammin esimerkiksi sosi-

aalisen median kautta, eikä Wilmassa, joka haastaa maahanmuuttajavanhempia kielitaidon 

vuoksi. Säävälän (2012) mukaan vanhemmat ja opettajat yleensä tietävät, etteivät sähköiset 

Wilma-viestit ja koulusta oppilaan matkaan laitetut paperilaput saavuta maahanmuuttaja-

vanhempia. Syynä tähän voi olla juurikin heikko kielitaito, sähköisten laitteiden puute tai 

taitamattomuus käyttää niitä sekä paperisten viestien pitäminen vähemmän tärkeinä. (Sää-

välä 2012, 69.) Tämän vuoksi tutkimukseni opettajien ehdottamat vanhempaintapaamiset 
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voisivat olla parempi ratkaisu kodin ja koulun yhteistyön edistämiseksi. Maahanmuuttaja-

vanhemmille opettajan kanssa yhteydessä oleminen kasvotusten tai puhelimitse onkin tärke-

ämpää kuin erilaiset kotiin lähetetyt viestit (Säävälä 2012, 70). 

6.2.3 Kielitietoisuuden edistäminen koulussa 

Valo-opettajilla oli lisäksi kehittämisideoita koulunsa kielitietoisuuden lisäämiseen.  Kes-

keisenä ajatuksena he pitivät sitä, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat tulisi kokonaisval-

taisesti huomioida opetuksessa. Kaksi opettajaa (O2, O3) puhui yleisesti S2-oppilaan tarpei-

den huomioimisesta koulussa. Kolmas opettaja (O1) korosti sitä, ettei mitään saa pitää ope-

tuksessa itsestään selvänä asiana. Lisäksi opettaja 3 sanoi, että S2-oppilaan kohdalla arvi-

oinnin tulisi erityisesti olla monipuolista. Jokainen opettaja toi esiin koulun kielitietoisuuden 

lisäämisessä opetuksen selkeyttämisen. Tämä tarkoittaa opettajien mukaan käsitteiden avaa-

mista ja opetuksen konkretisoimista (O1, O2) sekä opettajan puheenselkeyttä ja opetuksen 

yksinkertaistamista (O3).  Lisäksi opettaja 1 totesi, että kielenopetuksen tulisi olla moni-

kanavaista, jotta se olisi kielitietoista. 

Ja sitten maahanmuuttajaustasen kohalla ja S2-lasten kohalla varmasti se, että muis-

taa, että vaikka ei opetakaan sitä äskakkosta oppiaineena, niin kuitenkin huomioi sen 

kaikissa oppiaineissa. Myös siinä, että miten puhhuu ja miten opettaa, mutta myös 

se, että mitä vaatii sitten lapselta tavallaan siitä osaamisesta. -- Toivoisin, että suomen 

kielenkin tai suomi kakkosen osalle tulis semmonen ajattelu, että se on kaikkien yh-

teinen asia. (O3) 

--vaikka meillä on erikseen suomi toisena kielenä -opetus, niin meän myös luokassa 

täytyy ottaa huomioon sitten ne erikieliset oppilaat, ja että voitte avata käsitteitä 

heijän omalla äidinkielellään, että tämmösiä ja tämmösiä apseja löytyy ja meillä on 

Ipadeja käytössä ja, tai että Opetushalliuksen sivuilta löytyy erikielisiä sanakirjoja--. 

(O2) 

Opettaja 3 piti tärkeänä sitä, että jokainen opettaja huomioisi työssään maahanmuuttajataus-

taiset oppilaat niin opetuspuheessa, opetustavoissa ja lapselle asetetuissa vaatimuksissa. 

Opettaja 2 puolestaan korosti oman äidinkielen hyödyntämistä opetuksen tukena. Lisäksi 

hän halusi muistuttaa muita opettajia siitä, että monikulttuurisen opetuksen tueksi on ole-

massa erilaisia sähköisiä sovelluksia ja sanakirjoja, joita voi käyttää vaikka Ipadeilla. Moni-

kulttuurisen opetuksen perusperiaatteisiin kuuluukin se, että opettaja osaa soveltaa opetus-

tapojaan niin, että kaikilla oppilailla taustoistaan riippumatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet 

pärjätä koulussa (Banks 1994, 13; 2002, 17). 
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Jokainen haastattelemani opettaja kertoi, että he tukevat oppilaidensa monikielistä identi-

teettiä muun muassa siten, että oppilaat saavat käyttää omaa äidinkieltään opetuksessa. Opet-

taja 2 liittikin selkeästi koulun kielitietoisuuteen monikielisyyden esille tuomisen: hänen 

mielestään tämän tulisi näkyä siinä, että kaikki luokan oppilaiden osaamat kielet huomioi-

taisiin opetuksessa ja erilaisuutta pidettäisiin voimavarana.  

--niin semmosen tiedostaminen vielä jotenki niinkö kärkevämmin, että se että meillä 

on maahanmuuttajaoppilaita, ei tee meistä kielitietoista koulua, että se täytyy tehä 

näkyväksi ja tietoiseksi myös siellä luokassa, että siellä on niitä toisen kielen oppi-

joita. -- Mutta silloin, että jos oikeilla keinoilla sen erilaisuuden sais positiivisuu-

deksi, semmoseksi voimavaraksi niin ennemmin minusta kannatais kiepsauttaa se niin 

päin.  (O2) 

-- mutta sitten me keskustellaan paljon siitä, että jos me opetellaan jotaki uusia käsit-

teitä, niin sitten ne vaikka keskenään kääntää, mitä se on dariksi ja sitten arabiaksi ja 

sitten vielä turkiksi. Kyllä ne täällä hölpöttää sitä [omaa äidinkieltä]. -- Mutta se, että 

koko ajan mietitään, ja sitten on vaikka silleenki, että jos opetellaan jotakin, niin: 

”Kirjoita sun omalla kielellä, ai et ossaa, no kirjoita turkiksi tai mikä on sulle vahva 

kieli.” (O1) 

Monella oppilaalla on monta kieltä. Että ei, musta on inhottavaa kun, tai aina kals-

kahtaa korvaan sanonta, että on ummikko lapsi ko tullee tänne. Sillä voi olla oikeesti 

sitten niinkö viisikin kieltä, mitkä se hallitsee. Ei ehkä äidinkielen omaisesti, mutta 

kuitenkin, voi olla vaikka useampi kieli niitä.. -- Vaikka isommat oppilaat kirjoittais 

omallaki äidinkielellä vihkon reunaan vaikka jonku hankalan lauseen, minkä ne on 

hoksannu suomeksi tai. Tai apusanoja, tukisanoja ja semmosia, mutta aika vähän 

ne kuitenki käyttää. (O3) 

Opettaja 2:n mukaan kielitietoisen opetuksen lähtökohtana on oppilaiden hallitsemien kiel-

ten tuominen esille koulussa, ja sitä kautta oppilaiden erilaisuus kuuluisi nähdä voimavarana 

koko yhteisölle. Myös uusi opetussuunnitelma (2014) korostaa sitä, että koulussa eri kult-

tuurisista taustoista tulevat oppilaat työskentelevät yhdessä, oppivat toistensa kulttuureista 

ja harjoittelevat näkemään asioita toistensa näkökulmista. Opetuksen yhtenä tavoitteena on, 

että oppilaat oppisivat kunnioittamaan eri kulttuureja. (Opetushallitus 2014, 16.) Opettaja 1 

ja opettaja 3 kertoivat, että heidän oppilaansa voivat hyödyntää omaa äidinkieltään opetuk-

sen tukena. Opettaja 3 huomautti myös, että vaikka oppilas ei osaisi suomea, hän ei ole um-

mikko, sillä oppilaan kielivaranto voi koostua jopa useasta eri kielestä, joihin suomi ei vielä 

lukeudu. 

Jotta tutkimukseni opettajat voisivat tehdä omasta työstään aikaisempaa kielitietoisempaa, 

he toivoivat lisää sähköisiä opetusvälineitä (O2) ja sähköisiä oppimisympäristöjä (O3, O1) 
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koulunsa käyttöön. Opettaja 2 totesi, että valmismateriaali ei ole tarpeen, koska hän on tot-

tunut tekemään opetusmateriaalia itse. Opettaja 1 puolestaan toivoi lisää magneettitauluja, 

joiden avulla voi harjoitella lukemista ja kirjoittamista, sekä tukimateriaalia maahanmuutta-

jaoppilaan koulunkäynnin aloittamiseen.  

Että varmaan jotaki sähköstä oppimisympäristöö tai. Niitäki kyllä on. Mutta joku Eka-

peli-tyyppinen, se on tosi hyvä. Joku semmonen, mitä oppilaat omatoimisesti pystyy 

tekemään, sen jälkeen ku ne on opetettu siihen. (O3) 

Ja sitten taas se että, semmosta materiaalia, mikä nyt puuttuu, mitä pitäs olla, mitä 

kaipais, että nyt on tullu oppilaita, joilla ei oo omalla äidinkielellä koulunkäyntitaus-

taa. Eli heiltä puuttuu se struktuuri. Niin sekin on sellainen, että sun pittää ruveta 

rakentammaan sitä. Ja kun ei oikeen niinku pääse sen lapsen pään sisälle, niin vaikee 

sanoa, mikä toimii. Pikkuhiljaa aina sitten ”Aaa, tuossa!” se on semmosta salapoliisin 

työtä koko ajan. -- niin se, että kun ei tiiä, mikä se pohja on siellä, mihin rakentaa. 

(O1) 

Opettaja 3 toivoi apuvälineeksi sähköistä oppimisympäristöä, joka aktivoisi oppilasta oma-

aloitteisuuteen. Opettaja 1 puolestaan kaipasi tukimateriaalia, jota voisi käyttää oppilaalle, 

joka ei ole ennen Suomeen muuttamista käynyt koulua ollenkaan. Valo-opettaja koki tällai-

set oppilaat haastavina, koska oppilaan aikaisemmista tiedoista ja taidoista on vaikea päästä 

selville, ellei hän ole käynyt koulua. Tukimateriaalia tarvittaisiin juuri oppilaan lähtötietojen 

selvittämiseen ja koulunkäynnin alkuunsaattamiseen. Opettaja-lehden mukaan aikuisten 

maahanmuuttajien perusopetusta varten on nimittäin suunnitteilla valtakunnallinen malli, 

jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijan yleissivistystasoa ja viedä sitä eteenpäin (Hon-

gisto 2016, 11). Tämäntapainen yhtenäinen malli myös perusopetukseen valmistavan ope-

tuksen aloittaville maahanmuuttajalapsille voisi siis olla toimiva ja helpottaisi mahdollisesti 

valo-opettajien työtä. 

6.2.4 Valmistava opetus koko koulun asiaksi  

Valo-opettajat kokivat, että valmistavaa opetusta tulisi yleisesti kehittää. Kaksi opettajaa 

(O1, O2) piti tärkeänä sitä, että perusopetukseen valmistava opetus ei toimisi irrallisena 

muusta koulusta, vaan sen kuuluisi olla keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. 

No jos miettii sitä valmistavan opetuksen kehittämistä, niin se että se on aina koko 

koulun asia, että ko kouluun tullee se valmistavan opetuksen ryhmä. -- Sillon kun sinne 

kouluun tullee valmistavan opetuksen ryhmä, rehtori ottaa siitä sen vastuun ja huo-

lehtii siitä, että se otetaan aidosti osaksi sitä työyhteisöä ja se huomioidaan kaikissa 
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tilanteissa ja kaikissa tapahtumissa. Että muistetaan, että on semmonen valmistavan 

opetuksen ryhmä. (O2) 

-- valmistava on helposti, jää semmoseksi saareksi. Jos niitä siltoja sais rakennettua 

joka suuntaan silleen, että se ei tarvis olla sieltä valmistavasta päin, vaan tulis myös 

tuolta perusopetuksesta päin. -- mutta se ois se silta kahteen suuntaan ja vielä monta 

siltaa! Ja että siellä kuljetaan molempiin suuntiin, ettei oo niin että valmistavasta 

vaan. (O1) 

Molemmat opettajat korostivat sitä, että valmistava opetus tulisi saada paremmin kouluyh-

teisön toimintaan mukaan. Samansuuntaisia tuloksia antaa myös Panulan ja Parviaisen tut-

kimus, jossa valo-opettajat toivoivat lisää yhteistyötä valmistavan luokan ja muun kouluyh-

teisön välille ja kokivat koulun muiden opettajien suhtautumisen valoluokkaan vaihtelevana; 

osa opettajista jopa kuvasi, miten heidän valmistava ryhmänsä oli toisinaan jäänyt paitsi 

koulun yhteisestä toiminnasta unohduksen takia. (Panula & Parviainen 2016, 74–75.) Opet-

taja 2 painotti rehtorin vastuuta valmistavan opetuksen esille tuomisessa, ja Opettaja 1 toivoi, 

että koulun muut opettajat haluaisivat aktiivisemmin tehdä yhteistyötä valmistavan ryhmän 

kanssa.  

Banksin (1994) mukaan monikulttuurinen opetus edellyttääkin sitä, että koko koulun henki-

lökunta tekee yhteistyötä sen eteen, että koulun toimintakulttuurista ja rakenteista saataisiin 

tasa-arvoisuutta edistävää (Banks 1994, 16). Monikulttuurinen koulu vaatii siis kaikkien osa-

puolten aktiivisuutta. Opettajat (O2, O3) puhuivatkin siitä, miten koulun kaikkien opettajien 

tulisi asennoitua oikein, sillä S2-opetus on kaikkien yhteinen asia. Opettaja 2 koki, että kou-

lun muiden opettajien kiinnostuneisuus valo-luokkaa kohtaan oli melko vaihtelevaa. Myös 

Helske (2010) toteaa ongelman piilevän siinä, että opettajat ajattelevat monikulttuurisen 

koulun toteuttamisesta samalla lailla kuin maahanmuuttajaoppilaita: jos omassa luokassa ei 

ole maahanmuuttajaoppilaita, ei näiden opettamiseen liittyvät asiat kosketa heitä. Tärkeää 

onkin, että koko kouluyhteisö on mukana kotouttamassa ja auttamassa maahanmuuttajataus-

taisia oppilaita, eikä heidän opetustaan jätetä vain valmistavan opettajan vastuulle. (Helske 

2010, 88, 89.)  

Opettajien (O1, O2) mukaan valmistavaan opetukseen tulisi jalkauttaa uutta opetussuunni-

telmaa sekä kehittää tapoja, joilla opetussuunnitelman mukaisia monialaisia oppimiskoko-

naisuuksia voisi siellä toteuttaa. Opettaja 1 ehdotti, että valmistavaa opetusta saisi integroi-

tua paremmin koulun toimintaan siten, että valo-luokan oppilaille järjestettäisiin yhteistä vä-
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lituntitoimintaa koulun muiden oppilaiden kanssa. Opettaja 2 puolestaan koki, että maahan-

muuttajataustaisten oppilaiden tukioppilastoiminta oli ollut toimiva käytäntö hänen koulus-

saan, mutta sitä pitäisi vakiinnuttaa. 

Mutta että pitkällä tähtäimellä jotenki tehä semmosia toimintamalleja, vaikka siitä 

monialasesta viikosta, että se on jotenkin aina suunniteltu niin, että siihen pystyy 

osallistummaan myös niin sanotut kielipuolet. Niin ehkä se ois semmonen tärkeä yksi 

asia. Ja sitten myös, niinkin yksinkertainen asia, että välituntitoiminta. Ko hirveän 

paljon, meillä nytki yksi oppilas käy matikan tunnilla, niin valittaa sitä että, ”opettaja 

tosi hyvä, mutta hänellä ei kaveria”. Nii jotenki pitäs saaha niitä, jotenki tuettua va-

paamuotoisemmassa [toiminnassa] sitä, että he sais kavereita täältä muilta luokilta. 

(O1) 

 Me ollaan sovittu syksyllä, että joka luokassa pitäs olla semmoset valitut tukioppilaat, 

jotka ottaa vastaan sitten semmosen oppilaan, on se sitten suomalaistaustainen tai 

maahanmuuttajataustainen, joka tullee uutena sinne luokkaan, että jotku ottaa vas-

taan. Mää luulen, että sen systeemin semmonen edelleen kehittäminen ja vakiinnut-

taminen. Niinkö toimiviksi käytänteiksi. Se vois olla semmonen, niitten monialasten 

lisäksi semmonen kehittämisen kohde. (O2) 

Opettaja 1 toi esiin, että valmistavaa opetusta voisi jalkauttaa paremmin koulun toimintaan 

mukaan siten, että uuden opetussuunnitelman mukaisia monialaisten oppimiskokonaisuuk-

sien projekteja pyrittäisiin suunnittelemaan niin, että myös valo-luokan oppilailla on mah-

dollisuus osallistua niihin kielitaidosta riippumatta. Lisäksi tämän opettajan mukaan maa-

hanmuuttajaoppilaat kaipaavat kavereita yleisopetuksen oppilaista, minkä vuoksi yhteistä 

vapaamuotoista toimintaa esimerkiksi välitunneilla tulisi tarjota koulun oppilaille. Korpelan 

(2010a) mukaan tärkeää onkin, että vanhempien lisäksi koulu tukee lapsen ystävystymistä 

sopivia tutustumistilanteita ja -paikkoja tarjoamalla (Korpela 2010a, 46). Koulu voisi myös 

yrittää tutustuttaa samoista harrastuksista kiinnostuneet maahanmuuttajaoppilaat ja suoma-

laistaustaiset oppilaat. Suomalainen oppilas voisi tarpeen mukaan toimia tällöin maahan-

muuttajaoppilaan tukena. (Pollari & Koppinen 2011, 62.)  Parhaiten maahanmuuttajaoppilas 

nimittäin oppii suomea ja sopeutuu uuteen yhteiskuntaan vapaamuotoisessa toiminnassa, ku-

ten harrastuksissa omanikäistensä kanssa (Helske 2010, 90).  

Opettaja 2 puolestaan toteaa, että tärkeää olisi kehittää tukioppilastoimintaa niin, että uutta 

oppilasta vastaanottamassa olisi aina joku valittu henkilö. Pollari ja Koppinen (2011) kirjoit-

tavat, että kaikilla maahanmuuttajaoppilailla tulisi olla koulun aloittamisvaiheessa oma tu-

kioppilas, joka ohjaisia ja auttaisi tulokasta koulunkäynnissä aina ruokailusta koulumatkaan 

saakka (Pollari & Koppinen 2011, 62).  
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Lisäksi kaikki valo-opettajat halusivat kehittää Oulun kaupungin valo-opettajien yhteistyötä. 

Kaksi opettajaa (O1, O3) halusi tarkentaa yhteisiä pelisääntöjä ja painotuksia, kun taas kol-

mas opettaja (O2) ajatteli, että toimivien opetuskäytänteiden jakaminen olisi hyvä asia. Myös 

koulunkäynninohjaajan työpanoksen huomioiminen oli kahden opettajan (O2, O3) mukaan 

tärkeä kehittämiskohde.  

Se pitäs mun mielestä huomioida, jos jotaki kehittämistä valo-opetukseen, niin nyt tul-

lee mieleen, että pitäs huomioida se ohjaajan työpanos ja vaativuustaso. En tiedä, 

onko sitä huomioitu Oulun kaupungissa, että niillä on oikeesti haastava työ myös. Että 

ei millään perus koulunkäynninohjaajan palkalla, esimerkiksi jos palkka-asioihin 

mennään. (O3) 

Mutta varmasti tämmöstä niinkö alavalojen kans vois olla spesifisti semmosta, että 

jaettais omia käytänteitä, että mitä on luokassa. (O2) 

Opettaja 3 huomauttaa, että koulunkäynninohjaajalla on vastuullinen työ valmistavassa ope-

tuksessa, joten sen pitäisi näkyä hänen mielestään myös ohjaajan palkassa. Opettaja 2 puo-

lestaan ajattelee, että Oulun kaupungin valo-opettajien yhteistyötä voisi kehittää niin, että 

opettajat nykyistä aktiivisemmin jakaisivat omia opetusmenetelmiään ja -käytänteitään mui-

den opettajien kanssa. Willmanin (2001) mukaan opettajien yhteistyötä tulisikin kehittää 

juuri siten, että opettajia kannustettaisiin jakamaan enemmän omaan työhönsä liittyviä asi-

oita ja kysymyksiä keskenään (Willman 2001, 196). 

6.3 Opettajien kokemuksia ammatillisesta kehittymisestään 

Tutkimukseni valo-opettajat kertoivat haastatteluissa myös kokemuksistaan, jotka liittyivät 

oman ammatillisuuden kehittymiseen ja kehittämiseen. Nämä kokemukset olen jakanut kol-

meen ryhmään, jotka ovat 1) Kokemuksen kautta oppiminen, 2) Jatkuva itsensä kehittämi-

nen ja 3) Lasten oppiminen palkitsee, mutta sen esteet haastavat. 

6.3.1 Kokemuksen kautta oppiminen 

Tutkimukseni kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että kokemukset olivat opettaneet heitä työs-

sään eri tavoin. Jokainen opettaja kertoi siitä, kuinka heidän opetustapansa olivat muuttuneet 

verrattuna työuran alkuun. Useat tutkijat näkevätkin opettajan ammatillisen kehittymisen 

prosessimaisena, jatkuvana ja vuorovaikutteisena tapahtumana (ks. esim. Ruohotie-Lyhty 
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2011; Day 1999; Niemi ja Kohonen, 1995). Valo-opettajat kuvasivat työnteossa tapahtunutta 

muutosta seuraavasti: 

-- sen lisäksi, että tietenki tieto ja taito on kasvanu niin paljon ja oppiaineitten hal-

linta, että ei mee aikaa ennää siihen semmoseen, että opetanko mää nyt oikeen. Että 

tietää semmoset perusasiat, että no miten se vuodenkierto tapahtuu ja mitä siihen kuu-

luu sisältöjä, sitten vaikka yltin näkökulmasta ja mikä ero on talvihorroksella ja kyl-

mänhorroksella --. Niin nyt voi enempi keskittyä täysillä siihen pedagogian kehittä-

miseen ja semmoseen, semmosiin vuorovaikutustilanteisiin ja tämmösiin, entäkö sii-

hen sisällönhallintaan. (O2) 

Sitä mukkaa ko itellä tullee ymmärrystä ja kokemusta siitä, että millä lailla lapset 

oppii. Ja että ne voi olla erityyppisiä, erota paljonki toisistaan ne tavat, millä ne oppii, 

niin kyllä sitä miettii ommaaki opettamista ja opetustyyliä. (O3) 

-- aluksi minä puhuin hyvin hitaasti ja hyvin huolitellusti. Mutta sitten, kun me aja-

tellaan, mikä se maailma tuolla odottaa. Niin kyllähän sitä täytyy ruveta tietyllä ta-

valla treenaamaan. Että mää puhun [nykyään] aika tavallisesti ensimmäisen kerran. 

Sitten mää poimin sieltä ne tärkeimmät asiat. Ja sitten vielä näytän koko ajan, kun 

minä puhun. (O1) 

Opettaja 2:n mukaan opetussisältöjen hallinta oli kasvanut runsaasti verrattuna työuran al-

kuvuosiin. Tällä hetkellä hän koki, että opetustapojen kehittämiseen ja erilaisiin vuorovai-

kutustilanteisiin jää enemmän aikaa kuin ennen. Opettaja 3 puolestaan kertoi, että hän on 

oppinut erilaisten lasten opettamisesta paljon ja sitä kautta pystynyt kehittämään omaa ope-

tustapaansa. Lisäksi opettaja 1 kommentoi sitä, miten oli uransa alussa puhunut oppilaille 

liioitellun selkeästi, mutta muuttanut myöhemmin opetuspuhettaan puhekielisempään suun-

taan, jotta oppilaat hyötyisivät opetuspuheesta enemmän myös koulun ulkopuolella. Lisäksi 

hän kertoi siitä, kun oli opettanut peruskoulun puolella ennen valo-opettajan uraansa: 

Ja se, että mää oon yhen vuoden ollu resurssiopettajana. Opettanu sekä ylä- että 

alakoululla, niin se on aika hyvä valmistavaan niinku palautus, että ”Ainiin! Tää on 

se, mitä tuolla perusopetuksessa on menossa!”. Se pistää reaaliteetit niin kohilleen, 

että kyllä kupla poksahtaa! Suosittelisin kaikille valmistavan luokan opettajille käyä 

semmonen yks pikku pyrähys [perusopetuksessa], jos meinaa, että alkaa tulla liian iso 

kupla. -- Että kyllä mää ajattelen, että mää oon parempi valmistavan luokan opettaja 

sen jälkeen kuin ilman sitä kokemusta. (O1) 

Opettaja 1 oli kokenut yleisopetuksessa opettamisen tärkeäksi kokemukseksi valo-opettajan 

työnsä kannalta. Vuosi peruskoulussa oli antanut opettajalle lisää perspektiiviä opetukseen, 

minkä vuoksi hänen mielestään olisi hyvä, että kaikki valo-opettajat kävisivät ainakin jonkin 
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verran opettamassa myös yleisopetuksen puolella. Valo-opettajat pohtivat lisäksi omaa työs-

säjaksamistaan: 

Se on niin jännä, että on oppinu olemaan tosi armollinen ittelleenkin, että en säikähä 

sitä, jos edistymistä ei heti tuu [oppilaalla]. Että taustalla voi olla niin paljon muitakin 

syitä sitten. (O3) 

Sitä kyllä on miettiny, että kehittäis opettajana sillä tavalla että, jättäs kouluasiat tai 

työasiat tänne, niinkö olen tehnyki. Vähän semmosta rajaa myös oman jaksamisenki 

kannalta. (O3) 

Ja sitten varmaan niinkö oppinu myöntämään sen itelleen, ettäkö ei riitä. Ja että 

täytyy osata sitten kysyä apua ja ettiä tietoa. Että siellä alkuaikoina oli semmonen, 

että pittää selvitä. Että on pakko selvitä ite. (O2) 

Kun sitten taas, jos me ajatellaan, että mikä sitä oppilasta eniten hyödyttää, niin läs-

näolo. Se että sulla on aikaa istua vieressä, sää rauhotut. -- itse koen, että täytyy myös 

pitää huolta omasta itsestään. Että koulutustahan on loputtomiin saatavilla.-- Kyllä 

pittää vähän olla armollinenki itelle. Pittää välillä rauhottua. (O1) 

Opettaja 3 toi esiin sen, että hän osaa olla nykyään myötätuntoisempi itseään kohtaan ja ei 

ota niin paljon paineita siitä, että kaikki oppilaat eivät opi niin nopeasti. Lisäksi hän mietti, 

että olisi tärkeää rajata vielä paremmin työ- ja vapaa-ajan asiat erilleen, jotta ei uuvuttaisi 

itseään. Myös Panulan ja Parviaisen (2016) tutkimuksen valo-opettajat kokivat, että opetta-

jan on itse vedettävä raja siihen, missä asioissa esimerkiksi auttaa maahanmuuttajaperhettä. 

Tutkimuksen opettajien mukaan valmistavassa opetuksessa opettajan työnkuvan rajaaminen 

on ajoittain vaikeaa, sillä maahanmuuttajaperheet eivät välttämättä tiedä, mitkä asiat kuulu-

vat opettajan hoidettaviksi ja mitkä eivät. Valmistavan luokan opettaja voikin olla tämän 

takia paremmin perillä oppilaidensa perheasioista kuin yleisopetuksen puolella opettava 

opettaja. (Panula & Parviainen 2016, 83–85.)  Tämän vuoksi on tärkeää, että opettaja pitää 

kiinni rajoistaan ja omasta jaksamisestaan. Opettaja 2 huomautti, että hän on työuran alku-

vuosiin verrattuna oppinut armollisemmaksi itseä kohtaan ja osaa nykyään pyytää apua 

muilta ja etsiä itse aktiivisesti tietoa, toisin kuin uran alussa, jolloin hän ajatteli, että opetta-

jana pitää selviytyä yksin. Opettaja 1 puolestaan toi esiin sen, että opettajan on hyvä osata 

välillä rauhoittua ja olla itseään kohtaan lempeä; kouluttautua voi loputtomiin, mutta oppilaat 

hyötyvät eniten siitä, että opettaja on läsnä. 

Opettajat pohtivat myös sitä, mikä heille on tällä hetkellä tärkeää omassa työssään, eli mitä 

he ovat kokemuksistaan oppineet. Opettaja 1 korosti oppilaan valmistamista peruskouluun. 
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Opettaja 3 kertoi uskaltavansa nykyään paremmin kokeilla uusia asioita ja luottavansa pa-

remmin osaamiseensa, mutta hän koki ristiriitaa teknologian hyödyntämisessä opetuksessa. 

Opettaja 2 puolestaan arvosti yhteisopettajuutta, josta hänellä oli uransa alusta alkaen ollut 

positiivisia kokemuksia. 

Mutta sitten tässä on myös pakko ajatella sitä, että mikä, että ei sais myöskään val-

mistavasta tehä sellasta kuplaa. Vaan sun täytyy olla koko ajan miettiä, että minkä-

laista siellä perusopetuksessa on.-- Niin jotenkin silleen, että sun täytyy valmistaa 

sitä lasta siihen, mikä odottaa. Et on paljon asioita, mitä ehkä haluaisit vähän eri 

tavalla tehä. Vähän ehkä jotenki vapaammin, mutta sun täytyy sitä lasta valmistaa 

siihen, että siellä isossa luokassa on vähän eri meininki. Ja siellä esimerkiksi täytyy 

ihan niinku viitata. Ettei voi hölöttää koko ajan niitä asioita. (O1) 

Just eilen aattelin, että se Ipadi on hyvä ja sitten kaikki tietotekniikkajutut on hyviä, 

mutta siten jos oppilas saa kynän ja kumin ja pureskelee ne rikki, niin kumpi on 

tärkeämpää, että harjoitellaanko sitten näitä perinteisiä taitoja vai mennäänkö sit-

ten tietotekniikan hypetystä etteenpäin. Ja kun niille Ipadit antaa kätteen, niin nehän 

ossaa käyttää niitä. Se on jännä. (O3) 

Niin sieltä asti [uran alusta] semmonen niinkö tavallaan yhteisopettajuus, ja semmo-

nen arjen jakaminen ja sen ymmärtäminen, että kaksi ihmistä on oikeasti yhessä 

enemmän entäkö kaks erillistä ihmistä, että se on, aina vähintään se kolme. Että se 

antaa niin paljon siihen työhön. Niin se ei oo muuttunu. Se on vaan vahvistunu tässä 

matkan varrella. Ja nautin suunnattomasti siis koulunkäynninohjaajan kans työparina 

työskentelystä. (O2) 

Opettaja 1 painotti haastattelussa sitä, kuinka tärkeää on, että valo-opettaja valmistaa maa-

hanmuuttajalasta tarpeeksi hyvin yleisopetukseen siirtymiseen. Hänen mukaansa valmista-

vasta opetuksesta ei saisi tehdä kuplaa, jossa syntyy helposti vääränlainen käsitys yleisope-

tuksen ryhmässä opiskelusta. Päinvastoin valo-opettajan tulee koko ajan tähdätä toiminnal-

laan siihen, että oppilasta valmistellaan tulevaan. Opettaja 3 puolestaan näki teknologian 

hyödyntämisen sekä hyvänä että huonona asiana: teknologia voi auttaa opiskelussa, mutta 

toisaalta oppilaalla voi olla niin heikot koulunkäyntitaidot, että tärkeämpää olisi keskittyä 

niiden harjoittelemiseen teknologian käytön sijaan. Myös Panulan ja Parviaisen (2016) tut-

kimuksen valo-opettajat painottivat koulunkäynnin perustaitojen treenaamista niiden oppi-

laiden kohdalla, joilla ei ole aiempaa koulunkäyntitaustaa (Panula & Parviainen 2016, 58).  

Lisäksi opettaja 2 kertoi, että hän piti työssään tärkeänä yhteisopettajuutta, minkä hän koki 

tuovan paljon hyvää työlleen. Koulunkäynninohjaajan kanssa työskentely olikin opettajan 
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mielestä antoisaa. Talibin (2002) mukaan yhteistyö kollegan tai työparin kanssa auttaa opet-

tajaa jaksamaan työssään. Tällöin vastaantulevia ongelmia ja niiden ratkaisuja voidaan kä-

sitellä yhdessä, minkä lisäksi jaetut kokemukset tukevat opettajan jaksamista. (Talib 2002, 

125.) 

6.3.2 Jatkuva itsensä kehittäminen 

Jokainen opettaja kertoi jatkuvasti kehittävänsä itseään esimerkiksi opiskelemalla lisää täy-

dennyskoulutusten kautta. Opettajat myös toivat esiin, että he tekevät koko ajan työnsä 

ohella niin sanottua hiljaista työtä, eli oppimateriaalien kehittämistyötä (O1,O2) ja omia pro-

jekteja (O2, O3). Tutkimukseni valo-opettajista kaksi (O2, O3) toivoi lisää täydennyskoulu-

tusta työhönsä, kun taas opettaja 1 kaipasi ainoastaan aikaa perustyön tekemiseen.  

Et se on semmosta jatkuvaa ittensä kehittämistä, mitä ei paperilla näy. Ja se mua 

jotenki tässä meritokraattisessa Suomessa ärsyttää, että joka paikasta pittää olla se 

paperi, että on se sertifikaatti, että tämä on tehty, kun sitä hiljasta työtä tehhään koko 

ajan, ihan koko ajan. Jos me kerättäis opintopisteiksi se hiljanen työ, mitä sä teet 

oppilaan etteen, niin me oltais kaikki vähintään tohtoreita. (O1) 

Ja ihan varmasti, niin eri oppiaineitten aineenhallintaan [täydennyskoulutusta] ja 

välillä tuntuu, että loppuu keinot jossaki, vaikka matematiikan, siksi mää oon niitä eri 

tämmösten koulukuntien nuita matikkaan liittyviä täydennyskoulutuksia käynykin. Et-

täkö täytyy opettaa vaikka matikkaa ilman yhteistä kieltä. Niin musta tuntuu, että 

välillä vaan loppuu keinot. (O2) 

Haastavien tilanteitten ja tämmösten, jos sota-alueilta tullee, että miten semmosia 

lapsia sitten voi kohdata vielä hennommin tai millä tavalla voi tukea sitten niiden 

asettumista tuommoseen turvalliseen maahan tai… Ehkäpä semmosta kaipaisin [täy-

dennyskoulutusta]. -- Jos nyt tähän akuuttiiin tilanteeseen miettii, niin varmaan sem-

mosia psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä juttuja. Koulutukseen semmosia. (O3) 

Opettaja 1 kuvasi haastattelussa sitä, kuinka paljon valo-opettajat tekevät työtä oppilaan 

eteen ja kehittävät itseään koko ajan. Hän oli turhautunut siihen, että kaikista osaamisista 

pitää olla jonkinlainen todistus, sillä hänen mielestään hiljaisen työn määrää ei voida tällä 

tavoin osoittaa. Myös Niemi (1995) toteaa, että opettajan ammatilliseen kehittymiseen kuu-

luu kiinteästi aktiivinen oppiminen, eli se, että opettaja on muun muassa valmis jatkuvasti 

etsimään uutta tietoa työnsä tueksi ja halukas kriittisesti pohdiskelemaan toimintaansa 

(Niemi 1995, 38). Opettaja 2 kaipasi täydennyskoulutusta eri oppiaineiden hallintaan, sillä 
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hän koki itsensä välillä neuvottomaksi sen suhteen, miten eri aineita voidaan opettaa oppi-

laalle, joka ei osaa suomea. Opettaja 3 puhui haastattelussa siitä, kuinka hän toivoisi koulu-

tusta traumaattisista oloista tulevan lapsen kohtaamiseen sekä psyykkisestä hyvinvoinnista 

yleensä. Nissilä ym. (2006) toteaakin, että opettajilla ja psykologeilla ei välttämättä ole tar-

peeksi paljon keinoja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimisvaikeuksien tunnista-

miseen, mikä ylipäänsä on haastavaa. Haastetta oppimisvaikeuksien tunnistamiseen lisää se, 

että maahanmuuttajaoppilaan vaikeudet ovat usein kokonaisvaltaisia ja liittyvät yleensä so-

siaalisiin ongelmiin tai traumoihin. (Nissilä ym. 2006, 35.) Tämän vuoksi monipuolinen täy-

dennyskoulutus olisi etenkin valo-opettajille tarpeellista. 

6.3.3 Lasten oppiminen palkitsee, mutta sen esteet haastavat 

Valo-opettajat kertoivat myös asioista, jotka heidän työssään palkitsevat ja jotka tuovat haas-

tetta opetustyöhön. Kaikki kolme opettajaa toivat esille sen, että lasten oppiminen palkitsee 

todella paljon. Myös Panulan ja Parviaisen tutkimuksessa valo-opettajat pitivät palkitsevana 

sitä, että he saivat työssään seurata maahanmuuttajaoppilaidensa suomen kielen kehitystä ja 

oppimista (Panula & Parviainen 2016, 61).  Lisäksi opettaja 1 kertoi arvostavansa sitä, että 

hänen luokassaan on hyvä ilmapiiri, kun taas opettaja 2 sanoi ilahtuvansa siitä, kun entiset 

oppilaat tulevat edelleen katsomaan häntä. 

Varmasti se isoimpana on, jos mä sanon, että jos lapsi oikeesti aloittaa koulun eikä 

ymmärrä yhtään… Ei tunnista kirjaimia, ei ossaa olla paikallaan, eikä jaksa kuun-

nella… Ja ei muista sanoja, eikä tunnu oppivan, niin sitten kuitenkin jossakin vai-

heessa, aika noppeesti se puhekieli tarttuu. Ja sitten kuitenkin jossakin vaiheessa se 

lukeminen ja kirjoittaminenkin onnistuu. Että se on aivan ihana aina huomata, että 

vaikka tuntus, että me tahkotaan tätä yhtä ja sammaa monta kuukautta, niin sitten 

se onnistuu. (O3) 

Ja sitten nuo, jotka käy täällä pomppimassa vielä monen vuojen jälkeen ja hallaa-

massa. Niin ne on semmosia. Ihania! (O2) 

Pienet asiat. Ja sitten onhan se mukavaa, että ne tullee hyvällä mielellä kouluun. Ja 

sitten, kun tullee loma niin: ”Eii! Yksi viikko! Ope, eiiii!!!” Ja kyllähän se palkitsee, 

että näkkee, että täällä on hyvä meininki. Ja täällä on hyvä olla ja oppimista tapah-

tuu. Niin mitä muuta sää voit vaatia, et mittään muuta. (O1) 

Opettaja 3 kuvasi maahanmuuttajalapsen koulunaloitusprosessin ja kielenkehityksen etene-

misen seuraamista erittäin palkitsevaksi. Hänen mukaansa oppilaat etenevät aluksi usein to-

della hitaasti, mutta jossakin vaiheessa oppimista alkaa tapahtua. Opettaja 2 kertoi, kuinka 
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hänen entiset oppilaansa tulevat tervehtimään häntä vielä vuosien jälkeenkin, mikä lämmitti 

opettajan mieltä. Opettaja 1 taas koki, että kaikenlaiset pienet asiat ovat työssä parasta. Kun 

oppilaat viihtyvät koulussa, ja kaikki oppivat jotakin, on opettaja itsekin tyytyväinen työ-

hönsä. Tulosten perusteella voi olettaa, että nämä onnistumista tuovat kokemukset ylläpitä-

vät omalta osaltaan tutkimukseni valo-opettajien sitoutumista työhön, koska he voivat tällä 

tavoin mieltää työnsä merkitykselliseksi. Työhön sitoutuminen onkin Niemen & Kohosen 

mallin (1995) mukaan yksi opettajan ammatillisen kehittymisen osa-alueista. Myös Kohosen 

(2015) tutkimuksessa valo-opettajat kokivat, että työn haasteista huolimatta juuri työssä saa-

dut onnistumisen kokemukset tukivat heidän käsitystään siitä, että ala on heille oikea (Ko-

honen 2015, 46). Positiivisten työkokemusten voi siis nähdä edesauttavan opettajan amma-

tillista kehittymistä. 

Opetustyötä hidastaviksi asioiksi opettajat nimesivät kieli- ja kulttuurihaasteet. Niitä olivat 

motivoinnin vaikeus ilman yhteistä kieltä (O2), ikävien asioiden opettaminen, kulttuuriset 

törmäykset opetuksessa ja suomen kielen vaikeus (O1) sekä oppilaan tarpeiden huomioimi-

nen opetuksessa (O3). Lisäksi opettajat toivat esiin sen, että opetustyötä haastaa myös oppi-

laan oppimisen hitaus (O2, O3) ja oppilaan muut esteet oppimiselle (O1, O2).  

No esimerkiksi vaikka semmonen, että oppilaathan oppii kirosanat välitunnilla. Nii 

kyllähän sun pitää kertoa ne. Sitten siitä on tullu hauskoja tilanteita. Oppitunti:”Mitä 

tarkoittaa vittu?” Et sää joudut opettaa rumiakin asioita. Sen takia, että se on sen 

oppilaan parhaaksi, että hän tietää, mitä hän huutelee. Ja siinä sitten tietenkin se 

kulttuurinen juttu, että miten sää opetat muslimioppilaille, mitä tarkoittaa vittu. Että 

kuitenkin kunnioittaen sitä. (O1) 

Ehkä justiin niissä kohissa, että jos oppilaalla on siihen oppimisseen joku este. Sem-

monen, että se voi olla joku niin traumaattinen kokemus, että ennen kuin se oppilas 

tuntee olonsa turvalliseksi, että se energia, se oppilaan energia menee siihen hengissä 

selviytymisen ylläpitoon. Että se saa sen turvan ja rauhan kokemuksen ja pystyy siir-

tään sen energian sitten siihen oppimisseen. Niin se voi olla joskus tosi pitkä aika. 

(O2) 

Että sille [oppilaalle] vaan pittää antaa aikaa ja mahollisuus sitten, niinkö lapselle-

kin onnistua, eikä puskea sitten kovasti vaan etteenpäin. Tai sillä tavalla niinkö liian 

paljon puskee etteenpäin. (O3) 

Opettaja 1 näki, että maahanmuuttajien opetuksessa haastavaa on se, että oppilaille täytyy 

opettaa myös ikäviä asioita, kuten kirosanoja, koska oppilaiden täytyy olla perillä niiden 

merkityksistä. Myös oppilaiden kulttuuritaustan huomioiminen opetuksessa toi opetukseen 

lisähaastetta, ja se vaati opettajalta erityistä kulttuurisensitiivistä otetta. Toinen opettaja (O2) 
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kertoi, että oppilaiden oppimista voi hidastaa joskus myös jokin käsittelemätön trauma, jol-

loin oppimista ei välttämättä tapahdu ollenkaan, ennen kuin oppilas kokee olonsa turval-

liseksi. Panulan ja Parviaisen haastattelemat valo-opettajat kertoivat samansuuntaisesti, että 

työssä haasteena on suuri eriyttämisen tarve ja ajan puute, sekä oppilaiden mahdolliset vai-

keat taustat ja traumat (Panula & Parviainen 2016, 65). Toisinaan oppiminen vain tapahtuu 

hitaasti, ja sille pitää antaa aikaa. Opettaja 3 huomautti, että oppilaalta ei saisi vaatia liikoja, 

vaan suhtautua tähän myötätuntoisesti ja antaa tämän edetä rauhassa oppimisessaan. 
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7 POHDINTA 

Tässä pääluvussa pohdin aluksi tutkimukseni eettisyyden ja luottavuuden toteutumista. Sen 

jälkeen keskityn esittelemään tutkimukseni päätuloksia ja vertaan niitä aiempiin tutkimuk-

siin. Lisäksi arvioin tutkimukseni laatua: millainen merkitys tutkimuksellani on, mitä vah-

vuuksia ja rajoituksia siinä on ja mikä on tutkimukseni anti. Pohdin myös sitä, miten tutki-

musprosessin toteuttaminen onnistui ja mitä mahdollisia jatkotutkimuksia voisi tutkimuk-

seni pohjalta tehdä. 

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kun tutkimuskohteena ovat ihmiset, pidetään tavallisesti keskeisimpinä eettisinä periaat-

teina luottamuksellisuutta, tutkittavan yksityisyyden takaamista ja hänen informointiin pe-

rustuvaa suostumustaan sekä tutkimuksen seurauksia (Hirsjärvi & Hurme 2011, 20). Koska 

olen haastatellut opettajia, piti minun huolehtia etukäteen näiden asioiden toteutumisesta. 

Aivan tutkimusprosessin alussa tein tutkimuslupa-anomuksen Oulun kaupungille lähettä-

mällä heille alustavan tutkimussuunnitelmani. Kun tutkimuslupa (ks. Liite 3) oli myönnetty, 

otin selvää, ketkä Oulun alueen valo-opettajista opettavat valmistavan opetuksen ryhmissä 

alakouluissa. Tämän jälkeen etsin opettajien puhelinnumerot ja soitin heille, jotta yhteyden-

otto olisi mahdollisimman henkilökohtainen. Soittaminen jännitti todella paljon, koska opet-

tajilla ei ollut mitään velvollisuutta suostua haastateltaviksi. Tutkimusetiikan periaatteiden 

mukaista onkin, että tutkittavilla on oikeus saada tietää tutkimuksen tarkoituksesta ja päättää 

itse suostumisestaan tutkimukseen (Lichtman 2013, 53; Kuula 2011, 107).  

Yhden opettajan kanssa sovin haastattelusta sähköpostitse, sillä hän ilmoittautui itse mukaan 

ennen, kuin ehdin häntä pyytää. Hän oli saanut sähköpostiosoitteeni tutkimuskurssilleni laa-

timasta kyselystä, jonka olin aiemmin lähettänyt kaikille Oulun alueen valo-opettajille. Tä-

män lisäksi soitin yhteensä neljälle opettajalle, joista kolme suostui haastatteluun. Henkilö-

kohtainen yhteydenotto haastattelun sopimisvaiheessa tekeekin itse haastattelutilanteen hel-

pommaksi, sillä se poistaa sekä haastattelijan että haastateltavan ahdistusta (Hirsjärvi & 

Hurme 2011, 84). Yksi opettajista kuitenkin perui osallistumisensa tutkimukseen, joten 

haastateltavia opettajia oli yhteensä kolme. 
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Kun olin puhelimessa esitellyt tutkimukseni tarkoitusta opettajille ja saanut sovittua haastat-

teluajat, lähetin jokaiselle opettajalle vielä sähköpostia. Siinä täsmensin haastatteluajankoh-

dan ja paikan ja kerroin vielä lyhyesti tutkimuksestani ja sen tavoitteista sekä siitä, että tut-

kimuksessani opettajien yksityisyys säilyy (koulua tai nimeä ei mainita). Lichtmanin (2013) 

ja Kuulan (2011) mukaan tunnistettavuuden estäminen ja anonymiteetin säilyttäminen kuu-

luvatkin tutkimuksen etiikan keskeisiin periaatteisiin. Jokaisella tutkimukseen osallistuvalla 

henkilöllä on oikeus luottaa siihen, että hänen yksityisyytensä säilyminen taataan, eikä tie-

toja, joista tutkittavan henkilön voisi tunnistaa, tuoda esille tutkimuksessa. (Lichtman 2013, 

52; Kuula 2011, 200–201.) Lähetin opettajille myös etukäteen nähtäväksi teemahaastatteluni 

rungon, jotta heillä olisi mahdollisuus valmistautua haastatteluun. Lisäksi kerroin, että teen 

yhteistyötä Oulun kaupungin kanssa, ja että tutkimustuloksia käytetään ainoastaan tutkimus-

tarpeisiin ja valmistavan opetuksen kehittämiseen. Tutkittavan henkilön tulee pystyä luotta-

maan siihen, että tutkija käsittelee saamaansa tietoa luottamuksellisesti eikä luovuta tietoja 

ulkopuolisille (Lichtman 2013, 53; Kuula 2011, 89).  

Itse haastattelutilanteessa kerroin opettajille, että halutessaan he saavat lukea tutkielmani 

työversion ja sen, mitä olen heistä kirjoittanut, ja ehdottaa korjauksia. Kerroin myös, että 

voin lähettää valmiin pro gradu -tutkielmani linkin heille kaikille nähtäväksi. Myös aineiston 

tulkinnassa tulee muistaa noudattaa tutkimusetiikan mukaisia periaatteita, eli tutkijan olete-

taan analysoivan aineistoa niin, että hän ei esitä virheellisiä päätelmiä siitä (Lichtman 2013, 

55). Itse pyrin analyysissani siihen, että esittelen tulkintani mahdollisimman läpinäkyvästi 

ja perustellusti tutkielmani lukijalle, jotta virhepäätelmiä ei tulisi. Nämä kaikki asiat tukevat 

tutkimukseni eettisyyttä. 

Perttula (1995) on esitellyt teoksessaan Kokemus psykologisena tutkimuskohteena fenome-

nologisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerejä. Seuraavaksi esittelen niistä ne, jotka tuke-

vat oman tutkimukseni luotettavuutta. Ensimmäiseksi kriteeriksi Perttula mainitsee tutki-

musprosessin johdonmukaisuuden: sen, että koko tutkimusprosessin aikana eri tutkimusvai-

heiden välillä aina aineistonkeruusta tutkimuksen raportointiin saakka tulee olla looginen 

yhteys. Toiseksi tutkijan tulee reflektoida tutkimusprosessiaan eli sitä, millä perusteella hän 

on tehnyt tutkimukselliset valintansa prosessin aikana. Etenkin lukijalle on tärkeä avata se, 

miten analyysin eteneminen on tapahtunut. Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, teh-

dään tutkimusta aina aineistolähtöisesti eli tutkimusaineisto on koko prosessin tärkeimmässä 

roolissa. (Perttula 1995, 102.) Pyrin olemaan työskentelyssäni systemaattinen sekä kuvaa-

maan lukijalle mahdollisimman tarkasti, miten olen toteuttanut tutkimukseni. Analyysini 
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etenemistä olen havainnollistanut kuviolla (ks. Kuvio 3) sekä taulukolla (ks. Taulukko 1), 

joista näkee, miten olen aineistoani redusoinut ja klusteroinut. 

Yhtenä luotettavuuden kriteerinä Perttula (1995) mainitsee tutkimusprosessin konteksti-

sidonnaisuuden. Konteksti tarkoittaa tässä tapauksessa sekä ihmisen ulkopuolista todelli-

suutta että ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa. Tämän vuoksi tutkimus on aina yhteydessä 

itse tutkimustilanteeseen, ja yksilön asioille antamia merkityksiä voidaan tutkia vain hänen 

kokemustensa kautta. Luotettavuuden kriteeriksi Perttula mainitsee myös tutkijan subjekti-

suuden; tutkijan tajunnallisuus näkyy tutkimustyön eri vaiheissa, mikä tulee avata lukijalle. 

(Perttula 1995, 102–103.) Lisäksi tutkimuksenteon lähtökohdat tulee kuvata mahdollisim-

man läpinäkyvästi, kun tutkimuksessa esitellään tutkijaprofiilia (Virtanen 2006, 198).  Pert-

tulan esittämistä luotettavuuden kriteereistä omaan tutkimustyöhöni sopii myös tutkijan vas-

tuullisuus. Tutkimus on pyrittävä toteuttamaan alusta loppuun saakka systemaattisesti ja vas-

tuullisesti (Perttula 1995, 104).  

Pro gradu -työtä tehdessäni pyrin huomioimaan, että tutkimukseni on aina sidottu tiettyyn 

kontekstiin, eli aikaan ja paikkaan, jossa se on tehty. Fenomenologisen tutkimuksen kannalta 

on myös tärkeää, että tulkitsin opettajien eri asioille antamia merkityksiä juuri heidän koke-

mustensa kautta. Tämän lisäksi avaan tutkimukseni johdannossa oman tutkijapositioni: 

miksi olen kiinnostunut aiheesta ja miten koulutukseni on vaikuttanut aiheenvalintaani. Li-

säksi on hyvä pohtia, onko minulla joitakin ennakko-oletuksia tutkittavasta aiheesta. Ensisi-

jaisesti halusin tutkia valmistavaa opetusta, koska olen opiskellut suomi toisena kielenä             

-sivuaineen ja haluaisin tulevaisuudessa työskennellä valmistavan luokan opettajana. Olen 

myös perehtynyt valmistavaan opetukseen ja sen käytänteisiin hyvin, joten lisätiedon hank-

kiminen kiinnosti minua. Lisäksi olen pyrkinyt tekemään vastuullista ja tarkkaa tutkimus-

työtä koko tutkimusprosessin ajan.  

7.2 Tulosten tarkastelua ja tutkimuksen arviointia 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, miten perusopetukseen valmistava opetus tällä het-

kellä toimii Oulussa ja miten valmistavaa opetusta sekä opettajien peruskoulutusta voisi ke-

hittää. Lisäksi tarkastelin, millaisia kokemuksia opettajilla on ammatillisesta kehittymises-

tään. Tutkimukseni informantteina toimivat kolme Oulun alueella työskentelevää alakoulun 

valmistavan luokan opettajaa (valo-opettajaa), joita haastattelemalla pyrin pääsemään kä-

siksi heidän kokemuksiinsa tutkittavasta aiheesta.  
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Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, mitkä asiat opettajien kokemusten mukaan toimivat 

hyvin valmistavassa opetuksessa ja millaisia epäkohtia he ovat havainneet, sain haastattele-

miltani opettajilta selkeitä kannanottoja. Valo-opettajat kokivat, että Oulussa valmistava 

opetus toimii yleisesti hyvin: työn hyviksi puoliksi he mainitsivat arjen sujuvuuden sekä 

jouhevan yhteistyön eri tahojen kanssa. Arjen toimivuus koostui opettajien mukaan opetus-

materiaalien ja -välineiden paljoudesta, tulkkipalvelun saatavuudesta ja muista hyvistä käy-

tännönjärjestelyistä. Käytännönjärjestelyistä nostettiin erityisesti esiin se, että Oulussa val-

mistavan vuoden pituuden suhteen ollaan joustavia, eli oppilas voi tarvittaessa jatkaa opis-

kelua valmistavassa ryhmässä pitempään kuin yhden vuoden ajan. Lisäksi valo-opettajat ar-

vostivat sitä, että tulkki on käytettävissä lähes jokaisessa vanhempaintapaamisessa. 

Toinen kiitoksen aihe, sujuva yhteistyö eri osapuolten kanssa, koostui tutkimukseni opetta-

jien mukaan työyhteisöltä saadusta tuesta, säännöllisestä yhteistyöstä niin toisten valo-opet-

tajien kuin koulun muiden opettajien kanssa sekä työparityöskentelyn merkityksestä ja yh-

teistyöhaluisista vanhemmista. Erityisesti yhteistyö Oulun kaupungin valo-opettajien kesken 

oli opettajien mielestä toimivaa, koska yhteistyö oli jatkunut jo pitkään, valo-opettajilla oli 

ollut yhteisiä hankkeita ja kokoontumisia oli säännöllisesti. Salo (2014) on myös tutkinut 

valo-opettajien osaamisen ja opetuksen kehittämistä. Hänen väitöksessään valo-opettajat 

kertoivat samaan tapaan olevansa tyytyväisiä tutkimusprojektin aikana kasvaneeseen yhteis-

työhön valo-opettajien välillä (Salo 2014, 204).  

Oulun alueen valo-opettajien yhteistyön voidaan siis nähdä olevan hyvällä mallilla, vaikka 

kehitettävääkin löytyy. Lisäksi kaikki valo-opettajat korostivat koulunkäynninohjaajan 

kanssa työparina työskentelyn merkitystä työssä. Panulan ja Parviaisen (2016) tutkimus tu-

kee tätä tulosta. Heidän haastattelemansa valo-opettajat kertoivat arvostavansa koulunkäyn-

ninohjaajien, avustajien tai resurssiopettajien tukea työssään (Panula & Parviainen 2016, 

73). Valo-opettajan työ onkin erityisen haastavaa sen vuoksi, että oppilasaines voi olla hyvin 

heterogeenistä esimerkiksi lähtömaidensa, koulutaustojensa ja puhumiensa kielten perus-

teella. Jo sen vuoksi on ymmärrettävää, että ryhmään tarvitaan kaksi aikuista yhden sijaan. 

Vaikka sujuva yhteistyö nähtiin työn helmenä, mainitsivat valo-opettajat, että toisaalta yh-

teistyöhön liittyvät haasteet ja taloudellisten resurssien puute ovat työn epäkohtia. Yhteis-

työn haasteet jakaantuivat valo-opettajien kertoman perusteella kodin ja koulun välisen yh-

teistyön ongelmiin sekä muuhun yhteistyöhön liittyviin ongelmiin. Kodin ja koulun yhteis-

työssä opettajat kokivat haasteelliseksi sen, että oppilaat asuvat yleensä kaukana koulusta, 



74  

 

  

jolloin heidän vanhempiaan ei tule nähtyä niin usein kuin ehkä olisi tarpeellista. Toisaalta 

yksi opettaja huomautti, ettei vanhemmilla välttämättä ole edes varaa tulla koululle, tai he 

voivat olla muuten niin uupuneita, etteivät kykene tulemaan paikalle. Myös Härkösen tutki-

muksen valo-opettajat arvioivat, että maahanmuuttajavanhempien voimavarojen puute voi 

olla yhteydessä siihen, ettei opettajaan olla niin paljon yhteydessä oma-aloitteisesti (Härkö-

nen 2013, 42). Jokainen opettaja myös koki, että yhteistyötä huoltajien kanssa vaikeuttaa 

yhteisen kielen puute, jolloin ongelmaksi saattoi nousta tulkin epätarkka kääntäminen. Sa-

mansuuntaisia tuloksia antavat myös muut tutkimukset, joissa monikulttuurista kodin ja kou-

lun yhteistyötä haastoi yhteisen kielen puuttuminen (ks. Panula & Parviainen 2016; Härkö-

nen 2013; Soilamo 2008). 

 Se, että opettajalla ja vanhemmilla ei ole yhteistä kieltä, vaikeuttaa luonnollisestikin kodin 

ja koulun kommunikaatiota. Hienoa kuitenkin on, että haastattelemani opettajat kertoivat, 

että tulkki on yleensä aina saatavilla vanhempien tapaamisiin. Lisäksi valo-opettajat kertoi-

vat, että muuhun yhteistyöhön liittyvät ongelmat johtuivat muun muassa Oulun valo-opetta-

jien erilaisista tarpeista, eli yhteiset kokoukset eivät vastanneet kaikkien opettajien toiveisiin, 

sekä siitä, että valo-opettajien keskinäiselle yhteistyölle ja muiden opettajien kanssa tehtä-

välle yhteistyölle ei ollut riittävästi aikaa. Salon tutkimuksessa valo-opettajien yhteistyön 

suurimmaksi ongelmaksi nähtiin samaan tapaan kiire ja ajan puute (Salo 2014, 204). 

Opettajat pitivät taloudellisten resurssien puutetta toisena työnsä epäkohtana. Puuttuvat re-

surssit näkyivät arjessa siten, että jokaisen opettajan mukaan opintoretkien määrä oli vähen-

tynyt aiempaan verrattuna. Lisäksi opettajat kertoivat, että kouluissa on pulaa opiskeluti-

loista. Yksi valo-opettaja ehdotti, että koulukuljetuksia voisi kehittää oppilaita aktivoivim-

miksi, koska hän arveli, että kyyteihin kului tällä hetkellä paljon rahaa. Rahan puute onkin 

kunnissa yleisesti maahanmuuttajaopetuksen haasteena (Helske 2010, 90). Myös Opetushal-

lituksen teettämässä selvityksessä (2008b) kävi ilmi, että valmistavaa opetusta varten myön-

nettyä valtionosuutta pidettiin kunnissa liian vähäisenä (Opetushallitus 2008b, 25). Ei siis 

ihme, että tutkimukseni opettajat kokivat rahan puutteen työnsä epäkohtana. 

Toisen tutkimuskysymykseni, millaisia valmistavaan opetukseen ja opettajien peruskoulutuk-

seen liittyviä kehitysideoita opettajilla on, tulokset muodostivat neljä alaluokkaa, jotka ovat 

1) Valo-opettajan pätevyys ja peruskoulutuksen hyödyllisyys: lisää monikulttuurisuusopin-

toja, 2) Matalan kynnyksen yhteistyötä vanhempien kanssa, 3) Kielitietoisuuden edistämi-

nen koulussa ja 4) Valmistava opetus koko koulun asiaksi. 
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Opettajien kokemukset luokanopettajakoulutuksen hyödyllisyydestä jakaantuivat kahtia: 

kahden opettajan mukaan koulutuksesta oli ollut hyötyä valmistavan opettajan työhön, mutta 

kolmas opettaja ei kokenut, että koulutus olisi tukenut häntä mitenkään työssään maahan-

muuttajien kanssa. Tämän opettajan mukaan muut elämänkokemukset olivat vaikuttaneet 

koulutusta enemmän työssä pärjäämiseen. Myös muissa tutkimuksissa on todettu, että luo-

kanopettajakoulutus voisi valmistaa tulevia opettajia paremminkin maahanmuuttajien opet-

tamiseen ja kohtaamiseen (ks. Soilamo 2008, Jauhiainen ja Luostarinen, 2004; Matinheikki-

Kokko 1999, 41). Tutkimukseni opettajien koulutustyytyväisyyteen liittyviin eroihin voi 

vaikuttaa se, että nämä kaksi opettajaa olivat suorittaneet tutkintonsa Oulun kansainvälisessä 

opettajankoulutuksessa, jossa monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä painotetaan pitkin 

tutkintoa. Kolmas opettaja oli puolestaan käynyt ”tavallisen” luokanopettajakoulutuksen 

kymmeniä vuosia sitten, jolloin monikulttuurisuusteema ei muutenkaan ollut puheenaineena 

yhteiskunnassa.  

Valmistavan luokan opettajan kelpoisuusvaatimuksista opettajat sen sijaan olivat yksimieli-

siä: Kaikki kolme pitivät luokanopettajan pätevyyttä riittävänä, mitä perusteltiin sillä, että 

valo-opettajan tulee hallita jokaisen peruskoulun oppiaineen opettaminen. Luokanopettajan 

pätevyyden rinnalle opettajat ehdottivat myös erityisopettajan pätevyyttä tai kaksoiskel-

poista äidinkielen ja kirjallisuuden sekä luokanopettajaa. Opetushallitus (2008b) haluaisi 

määritellä valmistavan luokan opettajalle oman pätevyyden, jotta opettajia voisi suoraan 

kouluttaa valo-opettajan tehtäviin (Opetushallitus 2008b, 95). Jos valo-opettajalle suunnitel-

taisiin oma peruskoulutus, tukisi tällainen räätälöity koulutusohjelma varmasti paremmin 

opettajien monikulttuurisuustyöskentelyä. Toisaalta se ei kuitenkaan poistaisi sitä ongelmaa, 

että pelkän luokanopettajakoulutuksen käyneet opettajat eivät saa tarpeeksi paljon valmiuk-

sia maahanmuuttajatyöhön tällä hetkellä. Tämän vuoksi opettajankoulutus kaipaisi koko-

naisvaltaista muutosta.  

Tutkimukseni opettajat kuvailivat myös valo-opettajan ominaisuuksia, joista he toivat esiin 

muun muassa joustavuuden ja kaaoksenhallintakyvyn, halun työskennellä maahanmuuttaja-

perheiden tukena sekä taidon opettaa lapsilähtöisesti. Tutkimukseni kaikilla valo-opettajilla 

oli lisäksi sanottavaa siitä, miten opettajien peruskoulutusta voisi kehittää niin, että se antaisi 

paremmat valmiudet tuleville opettajille maahanmuuttajaoppilaiden kohtaamiseen ja opetta-

miseen. Kaikki opettajat toivoivat luokanopettajakoulutukseen lisää monikulttuurisuusopin-
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toja: joko S2-opintoja tai eri kulttuureiden kohtaamiseen, maahanmuuttajiin ja kielitietoi-

suuteen liittyviä opintoja. Monikulttuurisuusopintoja toivottiin lisäksi olevan koulutuksen 

joka vaiheessa – mieluummin pakollisina opintoina kuin vapaavalintaisina. 

Opettajat halusivat myös tehdä matalan kynnyksen yhteistyötä vanhempien kanssa. Jokainen 

opettaja toi esiin sen, että kodin ja koulun yhteistyötä voisi parantaa järjestämällä maahan-

muuttajavanhemmille yhteisiä vanhempaintapaamisia. Tämän lisäksi opettajat halusivat su-

juvoittaa yhteydenpitoa huoltajien kanssa, jotka eivät osaa vielä kovin hyvin suomea. Yksi 

opettajista kaavaili yhteydenpitovälineeksi esimerkiksi maahanmuuttajavanhempien ja opet-

tajan omaa Facebook-ryhmää. 

Kielitietoisuuden edistäminen koulussa nähtiin myös tärkeäksi kehittämiskohteeksi. Valo-

opettajat toivat esiin sen, että maahanmuuttajaoppilaat tulisi kokonaisvaltaisesti huomioida 

opetuksessa esimerkiksi toteuttamalla monipuolista arviointia, konkretisoimalla opetusta ja 

käyttämällä selkeää opetuspuhetta. Kielitietoinen opetus noudattaakin Banksin monikulttuu-

risen opetuksen periaatteita (ks. luku 3.3). Banks (1994) ajattelee, että opettaja voi opetusta-

pojaan mukauttamalla toteuttaa oikeudenmukaista opetusta, jolloin kaikilla oppilailla on yh-

täläiset mahdollisuudet pärjätä koulussa (Banks 1994, 13).  Tutkimukseni opettajat toivoivat 

kouluunsa lisää muun muassa sähköisiä opetusvälineitä ja oppimisympäristöjä, jotta kieli-

tietoista opetusta voisi helpommin toteuttaa. Lisäksi koulun arjessa tulisi näkyä oppilaiden 

monikielisyys paremmin, ja erilaisuutta tulisi arvostaa. Jokainen opettaja korostikin, että op-

pilaiden tulisi saada hyödyntää opetuksessa omaa äidinkieltään eri tavoin, mikä tukee oppi-

laan monikielistä identiteettiä. 

Valo-opettajat kokivat, että valmistava opetus pitäisi saada paremmin osaksi koko koulun 

toimintakulttuuria. Haastatteluissa nousi esiin toive, että muut opettajat tekisivät enemmän 

yhteistyötä valoryhmän kanssa. Myös Panulan ja Parviaisen (2016) tutkimuksen valo-opet-

tajat toivoivat lisää yhteistyötä koulun muiden opettajien kanssa (Panula & Parviainen 2016, 

75). Tutkimukseni opettajat korostivatkin koulun kaikkien opettajien asennoitumista siihen, 

että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettaminen on koko kouluyhteisön asia. Bank-

sin (1994) ajatukset monikulttuurisesta opetuksesta tukevat tätä opettajien näkemystä. Bank-

sin mukaan koulukulttuuria ja rakenteita tulisi muokata alkaen siitä, että jokaisen koulun 

työntekijän tulisi asennoitua uudelleen ja sitoutua oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen 

työssään. Vain tällä tavoin oppilaat voivat tuntea koulunsa edistävän tasa-arvoisuutta. 

(Banks 1994, 14.)  
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 Lisäksi opettajat halusivat jalkauttaa uuden opetussuunnitelman mukaisia toimintatapoja 

valmistavaan opetukseen sopiviksi. Valo-opettajilla oli ehdotuksia, miten valmistavan ope-

tuksen saisi paremmin integroitua koulun toimintaan mukaan: Valoluokan oppilaille ja yleis-

opetuksen oppilaille voisi järjestää yhteistä välituntitoimintaa, jotta he tutustuisivat keske-

nään. Lisäksi voisi kehittää tukioppilastoimintaa, jotta jokaisella uudella koulutulokkaalla 

olisi ”perehdytyshenkilö” koulussa. Myös opetussuunnitelman mukaisista monialaisista op-

pimiskokonaisuuksista voisi kehittää sellaisia toimintamalleja, joihin osallistuminen ei edel-

lyttäisi hyvää suomen kielen taitoa. Opettajat kokivat tärkeäksi Oulun kaupungin valo-opet-

tajien yhteistyön kehittämisen siten, että tarkennettaisiin yhteiset painotukset ja pelisäännöt 

sekä jaettaisiin nykyistä enemmän omia opetuskäytänteitä muille. Opettajat korostivat myös 

sitä, että valoluokan koulunkäynninohjaajan työn vaativuus tulisi huomioida nykyistä pa-

remmin. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseeni, millaisia kokemuksia opettajat tuovat esille, kun he ker-

tovat ammatissa kehittymisestään, saamani vastaukset jakaantuivat opettajien kertoman pe-

rustella kolmeen alaluokkaan, jotka ovat 1) Kokemuksen kautta oppiminen, 2) Jatkuva it-

sensä kehittäminen ja 3) Lasten oppiminen palkitsee, mutta sen esteet haastavat. Kaikki tut-

kimukseni valo-opettajat kertoivat, miten heidän opetustapansa olivat muuttuneet kokemuk-

sen kautta; opettajat olivat muun muassa oppineet, miten erilaisia lapsia opetetaan, ja var-

muutta oli tullut myös eri oppiaineiden sisällönhallintaan, jolloin aikaa jäi keskittyä itse pe-

dagogiikan parantamiseen. Yksi opettajista oli viettänyt vuoden peruskoulun puolella opet-

taen, mitä hän piti erittäin opettavaisena kokemuksena. Hän suositteli kaikille valo-opetta-

jille myös perusopetuksessa opettamista, jotta voisi tiedostaa paremmin, miten valoluokka 

ja yleisopetuksen luokka eroavat toisistaan. Opettajat nostivat esiin myös oman rajallisuu-

tensa ja työssäjaksamisen. Jokainen oli oppinut, että työssä pitää olla armollinen itselle.  

Lisäksi tutkimukseni opettajat toivat esiin sen, mitä he pitivät tällä hetkellä tärkeänä työs-

sään, eli mitä he olivat kokemuksistaan oppineet. Opettajien esiin tuomat asiat poikkesivat 

paljon toisistaan. Yksi opettaja piti tärkeänä sitä, että valmistavassa opetuksessa huomioi-

daan kunnolla se, että opetus antaa parhaat mahdolliset edellytykset oppilaalle siirtyä perus-

opetuksen puolelle opiskelemaan. Toinen taas kertoi itseluottamuksensa työn suhteen kas-

vaneen, mutta häntä mietitytti, hyödyttääkö teknologia oikeasti niiden maahanmuuttajaop-

pilaiden oppimista, joilla ei ole tavalliset koulunkäyntitaidot hallussa. Kolmas opettaja puhui 

työparityöskentelyn puolesta, josta hänellä oli ollut hyviä kokemuksia uransa alusta alkaen. 
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Valo-opettajat kertoivat myös jatkuvasti kehittävänsä itseään. Täydennyskoulutuksiin osal-

listumisen lisäksi opettajat ilmaisivat, että he tekevät hiljaista työtä oman työnsä ohella, eli 

he muun muassa panostavat oppimateriaalien kehittämiseen ja suunnittelevat omia projek-

teja. Yksi valo-opettaja kertoi nyt haluavansa keskittyä perustyön tekemiseen, kun taas kaksi 

muuta opettajaa toivoi myös täydennyskoulutusta työnsä tueksi. Salon tutkimuksessa enem-

mistö valo-opettajista ilmaisi samaan tapaan tarvitsevansa tukea, jotta voisi kehittää itseään 

ammatillisesti (Salo 2014, 193). 

Ammatilliseen kehittymiseen liittyen valo-opettajat toivat esiin työnsä haasteita ja palkitse-

via asioita. Jokaisen opettajan mielestä työssä palkitsee hyvin paljon lasten oppiminen. 

Muita palkitsevia asioita olivat hyvä luokkahenki ja yhteydenpidon jatkuminen entisten op-

pilaiden kanssa. Kun oppilaat oppivat ja luokkahenki on hyvä, on opettaja yleensä tyytyväi-

nen työhönsä. Sen vuoksi opettajien työssä saamat palkitsevat kokemukset ovat tärkeitä. On-

nistumisen kokemukset työssä ovat vaikuttaneet esimerkiksi opettajien käsityksiin siitä, että 

he ovat omalla alallaan (Kohonen 2015, 46).  

Toisaalta opetustyössä ilmeni myös haastavia asioita, kuten kieleen ja kulttuuriin liittyvät 

haasteet sekä oppilaan oppimiseen liittyvät haasteet: Opettajat kokivat vaikeaksi esimerkiksi 

oppilaiden motivoimisen ilman yhteistä kieltä sekä kirosanojen opettamisen. Oppilaan op-

pimisen hitaus, jonka taustalla saattaa olla traumoja tai muita ongelmia, vaati myös kärsiväl-

lisyyttä opettajalta. Samaan tapaan Panulan ja Parviaisen tutkimuksen valmistavan luokan 

opettajat mielsivät työssään haastavaksi ajan puutteen suhteessa eriyttämisen tarpeeseen 

sekä oppilaiden mahdolliset vaikeat taustat (Panula & Parviainen 2016, 65). 

Tutkimukseni vahvuuksiin lukeutuu se, että käsittelemäni aihe on hyvin ajankohtainen ja 

tärkeä jatkuvasti kasvavan ulkomaalaistaustaisen väestön vuoksi. Valmistavaa opetusta tulee 

tutkia, jotta sitä voidaan kehittää toimivammaksi. Tutkimukseni tulokset eivät ole yleistettä-

vissä, sillä haastattelemiani opettajia oli vain kolme. Koska muut tutkimukset esittelevät sa-

mansuuntaisia tuloksia kuin omani, voi tulosten ajatella olevan kuitenkin suuntaa antavia. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritäänkin useimmiten kuvaamaan ja ymmärtämään inhi-

millistä tutkimuskohdetta (Lichtman 2013, 17; Silverman 2005, 9; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

85.) Laadullisen tutkimuksen tulokset ovat siten selityksiä, jotka liittyvät tiettyyn kontekstiin 

(Hirsjärvi 2004, 152). Tämän perusteella tutkimukseni tulokset ovat sidoksissa haastattelu-

tilanteeseen ja haastattelemieni valo-opettajien subjektiivisiin kokemuksiin. Tulokset anta-
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vat kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten juuri nämä valo-opettajat kokevat valmistavan ope-

tuksen Oulussa toimivan ja mitä he haluaisivat siinä ja opettajien peruskoulutuksessa kehit-

tää. Siksi tulokset tulisi huomioida kehitettäessä opettajien peruskoulutusta ja valmistavan 

opetuksen käytänteitä. Myös valo-opettajien kokemukset ammatillisesta kehittymisestään 

ovat tärkeitä, sillä opetusta kehitetään juuri opettajuuden kehittämisen kautta.  

Pienen tutkimusjoukon lisäksi tutkimukseeni toi rajoituksia fenomenologinen lähestymis-

tapa sekä aineistolähtöinen sisällönanalyysi aineiston käsittelymenetelmänä. Fenomenologia 

tarkastelee ihmisten kokemuksilleen antamia merkityksiä ja yhtäläisyyksiä niissä (Creswell 

2013, 76). Omassa tutkimuksessani tarkastelin valo-opettajien kokemuksia ja niiden saman-

kaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Koska fenomenologiassa tutkitaan kokemuksia, on haasta-

vaa saada tutkittavan aito kokemus esille haastattelutilanteessa. Laineen (2010) mukaan fe-

nomenologisen haastattelun tulisikin olla mahdollisimman luonteva ja keskustelunkaltainen 

tapahtuma (Laine 2010, 37). Pyrin tekemään tutkimukseni haastattelutilanteista luonnollisia, 

mutta aina on vaarana se, että haastateltava ei kerro kaikkea todenmukaisesti.  

Myös aineistolähtöinen sisällönanalyysi loi omat haasteensa tutkimukselleni. Koska aineis-

tolähtöisessä analyysissa teoria pyritään rakentamaan aineiston pohjalta (Eskola 2010, 182), 

ei minulla ollut valmista teoriaa, jonka perusteella olisin aineistoani analysoinut. Haastavaa 

olikin muodostaa teoriaa vasta analyysin jälkeen ja miettiä, mitkä asiat tukisivat analyysini 

tuloksia ja mitä olisi hyvä tuoda teoriassa esiin. Tässä oli riskinä tietysti myös se, että teoria 

ja analyysi eivät muodosta tarpeeksi eheää kokonaisuutta, vaan jäävät toisistaan irrallisiksi. 

Omasta mielestäni onnistuin kuitenkin luomaan teoriaosuudesta analyysini tuloksia tukevan 

kokonaisuuden. Tiedostin myös sen, että puhdasta aineistolähtöistä analyysia on miltei mah-

doton toteuttaa, koska tulkitsin aineistoa kuitenkin aina oman tutkijapositioni kautta. Tuomi 

ja Sarajärvi (2009) huomauttavatkin, että aineistolähtöisessä analyysissa tutkijan tulkinnat 

ovat aina jotenkin sidoksissa teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). 

Tutkimukseni valossa tärkeää olisi kiinnittää enemmän huomiota perusopetukseen valmis-

tavan opetuksen järjestämiseen liittyviin seikkoihin ja opettajien peruskoulutuksen kehittä-

miseen. Pohdittavana on esimerkiksi se, tukeeko valtio tarpeeksi hyvin valmistavan opetuk-

sen järjestämistä rahallisesti ja miten valmistavan opetuksen saisi paremmin integroitua 

koko koulun toimintakulttuuriin mukaan. Merkittävää oman tutkimukseni kannalta on myös 

se, että pro gradu -tutkielmani tulokset menevät eteenpäin Oulun kaupungille, koska lähetän 

työni Oulun kaupungin kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattorille tarkasteltavaksi.   
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Jokaisen tulevan luokanopettajan on hyvä tiedostaa, että maahanmuuttajataustaisten oppilai-

den suomen kielen oppimisen tukeminen ja kotoutumisen edistäminen ovat koulun kaikkien 

opettajien vastuulla – keskeistä on huomioida asia omassa opetustyössään esimerkiksi ope-

tuspuhetta selkeyttämällä ja opetusta yksinkertaistamalla. Samalla tullaan tukeneeksi myös 

suomalaistaustaisten oppilaiden oppimista. Opettajankoulutuksen kohdalla on hyvä miettiä, 

miten tulevaisuudessa koulutusta saataisiin paremmin vastaamaan yhteiskunnan monikult-

tuuristumisen haasteisiin. Nyt jos koskaan Suomea ei voi enää pitää monokulttuurisena 

maana. 

Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on ollut pitkä ja opettavainen prosessi: mukaan on mah-

tunut niin ilon ja oivaltamisen hetkiä kuin sitten niitä paniikin ja kaaoksen tunteita. Koko-

naisuudessaan olen oppinut tekemään hyvin pitkäjänteistä ja kärsivällistä työtä ja luottamaan 

siihen, että lopulta kaikki asiat selviävät. Jos nyt toteuttaisin tutkimukseni uudestaan, toimi-

sin ehkä hieman järjestelmällisemmin aineistonhankinnassa ja tiivistäisin haastattelukysy-

myksiäni, jotta aineiston litterointiin ei kuluisi niin paljon aikaa. Onnistuin mielestäni hyvin 

näinkin laajan tutkielman toteuttamisessa. Olen tyytyväinen siihen, että osasin valita tutkiel-

mani aiheen itseäni kiinnostavaksi, minkä ansiosta työn kirjoittaminen tuntui hetkittäin su-

juvan jopa flow-tilassa.  

Tutkimukseni tulosten perusteella jatkossa olisi syytä tarkastella esimerkiksi sitä, miten eri 

kouluissa valmistava opetus on otettu koulun toimintakulttuuriin mukaan ja millä toiminta-

tavoilla valoluokan osallisuutta kouluissa voisi edistää. Lisäksi kiinnostavaa olisi tutkia, mil-

laiseksi muut opettajat ovat kokeneet yhteistyön tekemisen valmistavan luokan kanssa, tai 

miten he ylipäänsä siihen suhtautuvat. 

 

Huomaan nyt, että kultaisia sääntöjäni ovat aina olleet nämä: olla milloinkaan ryhtymättä 

sellaiseen työhön, johon en voinut kerrassaan antautua; ja olla milloinkaan halventamatta 

työtäni, olipa se kuinka halpa tahansa. 

– Charles Dickens 



81 

 

 

8 LÄHTEET 

Aalto, E., Mustonen, S., Taalas, P. & Tukia, K. (2012). Suomi2 Minä ja media. Opettajan 

opas. Helsinki: Otava. 

Aalto, E., Mustonen, S. & Tukia, K. (2009). Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen läh-

tökohtana. Virittäjä 3/2009. s. 402–423. 

Aalto, E. & Tukia, K. (2009). Mitä opetan, kun opetan omaa oppiainettani? Teoksessa I. 

Kuukka & K. Rapatti (toim.), Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryhmäs-

säni (s. 25–36). Opetushallitus. 

Aira, A. (2012). Toimiva yhteistyö. Työelämän vuorovaikutussuhteet, tiimit ja verkostot. 

Jyväskylä Studies in Humanities 179. Department of Communication, University of 

Jyväskylä. Väitöskirja. Lainattu 16.10.2016, saatavilla: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37743/9789513947088.pdf 

Banks, J. A. (1994). Multiethnic Education. Theory and Practice. Third edition. Boston: 

Allyn & Bacon. 

Banks, J. A. (2002). An Introduction to Multicultural Education. Third edition. Boston: Al-

lyn & Bacon. 

Bennet, C., I. (1995). Comprehensive Multicultural Education: Theory and practice. Bos-

ton: Allyn & Bacon. 

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design. Choosing Among Five 

Approaches. Third edition. Los Angeles: SAGE. 

Day, C. (1999). Developing Teachers: The Challenges of Lifelong Learning. London: 

Falmer Press. 

Epstein, J. L. (2011). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators 

and Improving Schools. Second edition. Boulder: Westview Press. 

Eskola, J. (2010). Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston analyysi 

vaihe vaiheelta. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. 

Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimene-

telmiin (s.179–203). Jyväskylä: PS-kustannus.  

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37743/9789513947088.pdf


82  

 

  

Eskola, J. & Vastamäki, J. (2010). Teemahaastattelu. Opit ja opetukset. Teoksessa J. Aal-

tola & R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: 

virikkeitä aloittelevalle tutkijalle, (s. 26–44). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Fossi, R. (1999). Monikulttuurinen opetus osana opettajaksi opiskelevan opintoja. Teok-

sessa K. Matinheikki-Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuk-

sia (s.177–189). Opetushallitus. 

Gay, G. (2002). Preparing For Culturally Responsive Teaching. Journal of Teacher Educa-

tion. 53 (2), 106–116. 

Geldenhuys, J. L. & Oosthuizen, L. C. (2015). Challenges influencing teachers' involve-

ment in continuous professional development: A South African perspective. Teaching and 

Teacher Education, 51, 203–212. 

Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times. Teachers’ work and culture in 

the postmodern age. London: Continuum. 

Harmanen, M. (2013). Kieli- ja tekstitietoisuutta kouluun! Kielitietoinen koulu ja äidin- 

kielen ja kirjallisuuden opetus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. Kieliverkoston verkkolehti, 

joulukuu 2013, (s.1–5). Lainattu 18.10.2016, saatavilla: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42866/kieli-ja-tekstitietoisuutta-kou-

luun-kielitietoinen-koulu-ja-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-opetus.pdf?sequence=1 

Heidegger, M. (2000). Oleminen ja aika. Alkuperäisteos Sein und Zeit. R. Kupiainen 

(suom.). Tampere: Osuuskunta Vastapaino. 

Helske, K. (2010). Monikulttuurisen koulun johtaminen. Teoksessa P. Immonen-Oikkonen 

& A. Leino (toim.), Monikulttuurinen kouluyhteisö (s. 88–91). Opetushallitus. Lainattu 

14.11.2016, saatavilla:  http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyh-

teiso.pdf 

Hirsjärvi, S. (2004). Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat. Teoksessa S. Hirsjärvi, P. 

Remes & P. Sajavaara. Tutki ja kirjoita (s. 114–157). Helsinki: Tammi. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki: Yliopistopaino. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42866/kieli-ja-tekstitietoisuutta-kouluun-kielitietoinen-koulu-ja-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-opetus.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42866/kieli-ja-tekstitietoisuutta-kouluun-kielitietoinen-koulu-ja-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-opetus.pdf?sequence=1
http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf
http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf


83 

 

 

Hongisto, S. (2016). Aikuisten perusopetus yhteen nippuun. Opettaja-lehti, 19/2016, s.10–

11. 

Husserl, E. (1995). Fenomenologian idea: viisi luentoa. Saksankielinen alkuteos Die Idee 

der Phänomenologie. J. Himanka, J. Hämäläinen & H. Sivenius (suom.) Helsinki: Loki-

kirjat. 

Härkönen, M. (2013). ”Tässä työssä on elämän makua”. Perusopetukseen valmistavan ope-

tuksen opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Kasvatustieteen pro 

gradu -tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. 

Ikonen, T. (2010). Heterogeenisen ryhmän opettamisesta. Teoksessa M. Päivärinta & L. 

Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön 

(s. 101–104). Helsinki: Opetushallitus. 

Jauhiainen, N. & Luostarinen, S. (2004). Maahanmuuttajaoppilaan opettamisen rikkaus ja 

raskaus. Perusopetuksen 1.–6.-luokan luokanopettajien kokemuksia maahanmuuttajaoppi-

laiden opettamisesta yleisopetuksen luokassa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Opet-

tajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. Lainattu 28.8.2016, saatavilla: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10122/G0000490.pdf?sequence=1 

Jokikokko, K. (2002). Interkulttuurinen kompetenssi apuna kulttuurien kohdatessa. Teo-

ksessa R. Räsänen, K. Jokikokko, M-L. Järvelä & T. Lamminmäki-Kärkkäinen (toim.), In-

terkulttuurinen opettajankoulutus. Utopiasta todellisuudeksi toimintatutkimuksen avulla (s. 

85–95). Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulu: Oulun yliopisto. 

Jokikokko, K. (2010). Teachers’ intercultural learning and competence. University of 

Oulu. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae Rerum Socialium, 114. Oulu: Uni-

versity of Oulu. 

Jokikokko, K. & Järvelä, M-L. (2013). Opettajan interkulttuurinen kompetenssi – produkti 

vai prosessi? Kasvatus 44 (3), s. 245–257. 

Kiviniemi, K. (2010). Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa J. Aaltola & R. Valli 

(toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen 

teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 70–85). Jyväskylä: PS-kustannus. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10122/G0000490.pdf?sequence=1


84  

 

  

Kohonen, T. (2015). Valmistavan opetuksen ammatillista kehittymistä tukevat kokemukset 

opettajien näkökulmasta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteiden tiede-

kunta. Luokanopettajakoulutus. Lapin yliopisto. 

Koponen, H. (2000). Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuk-

sessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 

8. Opetushallitus. Lainattu 25.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/49175_maa-

hanmuuttajaopetuksen_valmentavat_sisallot_opettajankoulutuksessa.pdf 

Korkeakivi, L. & Laaninen, T. (2015). Kotoutuminen alkaa koulusta. Opettaja-lehti, 

22/2015, s. 12–17. 

Korpela, H. (2010a). Kotoutuminen maahan muuttavien ja yhteiskunnan haasteena. Teok-

sessa M. Päivärinta & L. Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetus-

suunnitelmatyöstä käytäntöön (s. 41–48). Helsinki: Opetushallitus. 

Korpela, H. (2010b). Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki. Teoksessa M. Päivärinta & L. Nissilä 

(toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön (s. 33–

40). Helsinki: Opetushallitus. 

Krank, A. (2016). Kieli valmistaa kouluun. Opettaja-lehti, 1/2016, s. 56–58. 

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Thousand 

Oaks: Sage Publications. 

Kuukka, I. (2009). Koulu identiteettien, kulttuurien ja kielten kohtauspaikkana. Teoksessa 

I. Kuukka & K. Rapatti (toim.), Yhteistä kieltä luomassa. Suomea opetteleva opetusryh-

mässäni (s.12–18). Opetushallitus. 

Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vas-

tapaino. 

Kuusela, J., Etelälahti, A., Hagman, Å., Hievanen, R., Karppinen, K., Nissilä, L., Rönn-

berg, U. & Siniharju, M. (2008). Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimis-

tuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistymisestä. Helsinki: Opetushallitus. 

 

http://www.oph.fi/download/49175_maahanmuuttajaopetuksen_valmentavat_sisallot_opettajankoulutuksessa.pdf
http://www.oph.fi/download/49175_maahanmuuttajaopetuksen_valmentavat_sisallot_opettajankoulutuksessa.pdf


85 

 

 

Kyttälä, M., Sinkkonen, H-M. & Hautala, S. (2011). Oppimisvaikeuksien tunnistaja vai 

kielenopettaja? Pohdittavana valmistavan luokan opettajan kelpoisuus. NMI-bulletin 21(1), 

s. 4–8. Lainattu 01.10.2016, saatavilla: http://www.nmi.fi/fi/bulletin/bulletin-pdf/Kytt-

lym.pdf 

Laine, T. (2010). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teok-

sessa J. Aaltola & R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittele-

valle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 28–45). Jy-

väskylä: PS-kustannus. 

Lehtomaa, M. (2005). Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: Haastattelu, analyysi ja 

ymmärtäminen. Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (toim.), Kokemuksen tutkimus. Merki-

tys - tulkinta - ymmärtäminen (s. 163–194). Helsinki: Dialogia. 

Lerkkanen, M-K. (1999). Monikulttuurista ja kulttuurien välistä kasvatusta opettajankoulu-

tuksessa. Teoksessa K. Matinheikki-Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita 

ja kokemuksia (s.165–176). Opetushallitus. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative Research in Education. A User’s Guide. Third edition. 

Los Angeles: SAGE. 

Little, J.W. (1990). Teachers as Colleagues. Teoksessa A. Lieberman (toim.), Schools as 

Collaborative Cultures: Creating the Future Now (s. 165–193). New York: The Falmer 

Press. Lainattu 12.10.2016, saatavilla: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED333064.pdf 

Maahanmuuttovirasto (2015). Tilastograafit 2015. Lainattu 18.9.2016, saatavilla: 

http://www.migri.fi/download/64996_Tilastograafit_2015_valmis.pdf?648f1dee21bdd388 

Martikainen, T. & Haikkola, L.(2010). Johdanto. Sukupolvet maahanmuuttajatutkimuk-

sessa. Teoksessa T. Martikainen & L. Haikkola (toim.), Maahanmuutto ja sukupolvet (s. 9–

43). Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 106. Helsinki: Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. 

Martin, M. (1999). Suomen kieli monikulttuurisessa koulussa. Teoksessa K. Matinheikki-

Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuksia (s. 84–95). Opetus-

hallitus. 

http://www.nmi.fi/fi/bulletin/bulletin-pdf/Kyttlym.pdf
http://www.nmi.fi/fi/bulletin/bulletin-pdf/Kyttlym.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED333064.pdf
http://www.migri.fi/download/64996_Tilastograafit_2015_valmis.pdf?648f1dee21bdd388


86  

 

  

Matinheikki-Kokko, K. (1999). Maahanmuuttajien opetuksen kehitys Suomessa. Teok-

sessa K. Matinheikki-Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuk-

sia (s. 30–51). Opetushallitus. 

Miettinen, A. (2016). Väestöntutkimuslaitos. Väestöliitto: Maahanmuuttajat. Lainattu 

19.9.2016, saatavilla: http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/ti-

lastoja/maahanmuuttajat/ 

Miles, M. B. & Huberman A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source-

book. Second Edition. Thousand Oaks: SAGE. 

Niemi, H. (1995). Opettajien ammatillinen kehitys. Osa 2. Opettajankoulutuksen arviointi 

oppimiskokemusten ja uuden professionaalisuuden viitekehyksessä. Tampereen yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 3/1995. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Niemi, H. & Kohonen, V. (1995). Towards New Professionalism and Active Learning in 

Teacher Development: Empirical Findings on Teacher Education and Induction. Reports of 

the Department of Teacher Education in Tampere University, A 2/1995. Tampere: Tam-

pere University. 

Nieto, S. (1996). Affirming Diversity. The Sociopolitical Context of Multicultural Educa-

tion. Second edition. New York: Longman Publishers. 

Nissilä, L. (2008). Maahanmuuttajien koulutus Suomessa. Teoksessa J. Kuusela, A. Etelä-

lahti, Å. Hagman, R. Hievanen, K. Karppinen, L. Nissilä, U. Rönnberg & M. Siniharju. 

Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja 

työllistymisestä (s.15–31). Helsinki: Opetushallitus. 

Nissilä, L. (2010a). Suomi toisena kielenä valmistavassa opetuksessa. Teoksessa M. Päivä-

rinta & L. Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä 

käytäntöön (s. 62–78).Helsinki: Opetushallitus. 

Nissilä, L. (2010b). Matkalla monokulttuurisuudesta intrakulttuurisuuteen. Teoksessa P. 

Immonen-Oikkonen & A. Leino (toim.), Monikulttuurinen kouluyhteisö (s. 21–39). Ope-

tushallitus. Lainattu 5.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttu-

urinen_kouluyhteiso.pdf 

http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/maahanmuuttajat/
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/tilastoja/maahanmuuttajat/
http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf
http://www.oph.fi/download/126666_Monikulttuurinen_kouluyhteiso.pdf


87 

 

 

Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. (2006). Saako olla suomea? Opas suomi 

toisena kielenä -opetukseen. Opetushallitus. 

Opetushallitus (2007). Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Suomen Vanhempainliitto. 

Lainattu 15.10.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/115274_laatua_ko-

din_ja_koulun_yhteistyohon.pdf 

Opetushallitus (2008a). Suomen sanoin – monin tavoin. Suomi toisena kielenä peruso-

petuksessa. Opetushallitus. Lainattu 4.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/down-

load/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf 

Opetushallitus (2008b). Perusopetukseen valmistava opetus. Tilannekatsaus syys-

lukukaudelta 2006. Moniste 8/2008. A. Sarsama & L. Nissilä (toim.). Helsinki: Opetushal-

litus. Lainattu 26.10.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/46640_peruso-

petukseen_valmistava_opetus.pdf 

Opetushallitus (2012). Perusopetukseen valmistava opetus. Lainattu 2.9.2016, saatavilla: 

http://www.edu.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdf 

Opetushallitus (2014). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Lainattu 

29.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuun-

nitelman_perusteet_2014.pdf 

Opetushallitus (2015). Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2015. Lainattu 2.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/download/175613_peruso-

petukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf 

Opetushallitus (2016a). Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus. Opetushallituksen 

internetsivut. Lainattu 1.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perus-

opetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat 

Opetushallitus (2016b). Perusopetukseen valmistava opetus – usein kysyttyä. Opetushalli-

tuksen internetsivut. Lainattu 1.9.2016, saatavilla: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkin-

not/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat/perusopetuk-

seen_valmistava_opetus 

http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
http://www.oph.fi/download/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf
http://www.oph.fi/download/46977_S2_perusopetuksessa_esite_2008.pdf
http://www.oph.fi/download/46640_perusopetukseen_valmistava_opetus.pdf
http://www.oph.fi/download/46640_perusopetukseen_valmistava_opetus.pdf
http://www.edu.fi/download/145302_Perusopetukseen_valmistava_opetus_2012.pdf
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.oph.fi/download/175613_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
http://www.oph.fi/download/175613_perusopetukseen_valmistavan_opetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat/perusopetukseen_valmistava_opetus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat/perusopetukseen_valmistava_opetus
http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/kieli-_ja_kulttuuriryhmat/maahanmuuttajataustaiset_oppilaat/perusopetukseen_valmistava_opetus


88  

 

  

Oulun kaupunki (2016). Oulun kaupungin internetsivut: Maahanmuuttajien opetus. Lai-

nattu 3.9.2016, saatavilla: http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuutta-

jien-opetus 

Panula, T. & Parviainen, A. (2016). Opettajien kokemuksia valmistavan luokan opettami-

sesta. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 

Lainattu 5.9.2016, saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-

dle/123456789/49893/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201605232671.pdf?sequence=1 

Perttula, J. (1995). Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. Johdatus fenomenologiseen 

psykologiaan. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti SUFI. 

Perttula, J. (2005). Kokemus ja kokemuksen tutkimus: Fenomenologisen erityistieteen tie-

teenteoria. Teoksessa  J. Perttula & T. Latomaa (toim.), Kokemuksen tutkimus. Merkitys - 

tulkinta - ymmärtäminen (s. 116–162). Helsinki: Dialogia. 

Perusopetuslaki 628/1998, 5§. Lainattu 5.9.2016, saatavilla: http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

Perusopetuslaki 628/1998, 9§. Lainattu 5.9.2016, saatavilla: http://www.fin-

lex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 

Pihko, M-K. (1999). Monikulttuurisuus englanninkielisessä JULIET-koulutuksessa. Teok-

sessa K. Matinheikki-Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja kokemuk-

sia (s. 190–197). Opetushallitus. 

Pollari, J. (1999.) Kuinka maahanmuuttajien opettaja löytää kansainvälistyvän minänsä? 

Teoksessa K. Matinheikki-Kokko (toim.), Monikulttuurinen koulutus – perusteita ja koke-

muksia (s. 152–162). Opetushallitus. 

Pollari, J. & Koppinen, M-L. (2011). Maahanmuuttajan kohtaaminen ja opettaminen. Jy-

väskylä: PS-kustannus. 

Päivärinta, M. (2010a). Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Teoksessa M. Päivärinta 

& L. Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetussuunnitelmatyöstä käy-

täntöön (s. 18). Helsinki: Opetushallitus. 

http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuuttajien-opetus
http://www.ouka.fi/oulu/koulutus-ja-opiskelu/maahanmuuttajien-opetus
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/49893/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201605232671.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/49893/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201605232671.pdf?sequence=1
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


89 

 

 

Päivärinta, M. (2010b). Oppilaan oma opinto-ohjelma ja integrointi esi- ja perusopetuk-

seen. Teoksessa M. Päivärinta & L. Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – 

opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön (s. 29–32). Helsinki: Opetushallitus. 

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Opettajuuden alkutaival. Vastavalmistuneen vieraan kielen 

opettajan toimijuus ja ammatillinen kehittyminen. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Educa-

tion, Psychology and Social Research 410. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Lainattu 

13.10.2016, saatavilla: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/han-

dle/123456789/27200/9789513943608.pdf?sequence=1 

Rytivaara, A. (2012). Towards Inclusion. Teacher Learning in Co-Teaching.Väitöskirja. 

Jyväskylä Studies in Education, Psychology, and Social Research 453. Department of Edu-

cation. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Lainattu 26.10.2016, saatavilla: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40446/978-951-39-4927-3.pdf?se-

quence=1 

Räsänen, R. (1998). The Present Situation and Future Challenges of Multicultural Educa-

tion in Finland. Teoksessa K. Häkkinen (toim.), Multicultural Education. Reflection on 

Theory and Practice (s. 32–42). Continuing Education Centre. Multicultural Programmes. 

Jyväskylä: University of Jyväskylä. 

Räsänen, R. (2009). Monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen koulun ja opettajan haas-

teena. Teoksessa J. Jokisalo & R. Simola (toim.), Monikulttuurisuus luokanopettajakoulu-

tuksessa – monialaisten opintojen läpäisevä juonne (s.1–20). Kasvatustieteiden tiedekun-

nan selosteita nro 7. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

Salhberg, P. (1996). Kuka auttaisi opettajaa. Post-moderni näkökulma opetuksen muutok-

seen. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuk-

sia 119. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 3. painos. Jyväskylä. Lainattu 14.10.2016, saata-

villa: http://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/KUKA-AUTTAISI-OPETTA-

JAA.pdf  

Salo, R. (2014). Opettajien osaamisen ja opetuksen kehittäminen perusopetukseen valmis-

tavassa opetuksessa. Väitöskirja. Acta Universitatis Ouluensis. E Scientiae Rerum So-

cialium 148. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun yliopisto. Lainattu 5.9.2016, saatavilla: 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526206745.pdf 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/27200/9789513943608.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/27200/9789513943608.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40446/978-951-39-4927-3.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/40446/978-951-39-4927-3.pdf?sequence=1
http://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/KUKA-AUTTAISI-OPETTAJAA.pdf
http://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/KUKA-AUTTAISI-OPETTAJAA.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526206745.pdf


90  

 

  

Sarsama, A. (2010). Esimerkkejä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä. 

Teoksessa M. Päivärinta & L. Nissilä (toim.), Perusopetukseen valmistava opetus – opetus-

suunnitelmatyöstä käytäntöön (s. 89–100). Helsinki: Opetushallitus. 

Savonmäki, P. (2007). Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa. Mikro-

poliittinen näkökulma opettajuuteen. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutki-

muslaitos. Tutkimuksia 23. Lainattu 11.10.2016, saatavilla: 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37746/T023.pdf?sequence=1 

Schreier, M. (2013). Qualitative Content Analysis in Practice. Los Angeles: SAGE. 

Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. Second edition. 

London: Sage Publications. 

Soilamo, O. (2008). Opettajan monikulttuurinen työ. Väitöskirja. Turun yliopiston julkai-

suja, sarja C, osa 267. Kasvatustieteiden tiedekunta. Opettajankoulutuslaitos. Turku: Turun 

yliopisto. Lainattu 22.9.2016, saatavilla: http://doria32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10024/36550/C267.pdf?sequence=1 

Strieker, T., Logan, K. & Kuhel, K. (2012). Effects of Job-embedded Professional Devel-

opment on Inclusion of Students with Disabilities in Content Area Classrooms: Results of 

a Three-year Study. International Journal of Inclusive Education, 16(10), 1047–1065. 

Säävälä, M. (2012). Koti, koulu ja maahan muuttaneiden lapset: Oppilashuolto ja vanhem-

mat hyvinvointia turvaamassa. Väestöntutkimuslaitos. Katsauksia E 43/ 2012. Helsinki: 

Väestöliitto. Lainattu 3.11.2016, saatavilla: http://vaestoliitto-fi-bin.di-

recto.fi/@Bin/213141a7a056d05c41f20f8b4fa520eb/1478164875/applica-

tion/pdf/1656316/Koti%20koulu%20ja%20maahanmuuttajalapset_Netti.pdf 

Talib, M-T. (2002). Monikulttuurinen koulu. Haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja. 

Talib, M-T. (2005). Eksotiikkaa vai ihmisarvoa. Opettajan monikulttuurisesta kompetens-

sista. Kasvatusalan tutkimuksia 21. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura. 

Tilastokeskus (2016a). Maahanmuuttajat väestössä. Lainattu 21.9.2016, saatavilla: 

https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37746/T023.pdf?sequence=1
http://doria32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/36550/C267.pdf?sequence=1
http://doria32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/36550/C267.pdf?sequence=1
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/213141a7a056d05c41f20f8b4fa520eb/1478164875/application/pdf/1656316/Koti%20koulu%20ja%20maahanmuuttajalapset_Netti.pdf
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/213141a7a056d05c41f20f8b4fa520eb/1478164875/application/pdf/1656316/Koti%20koulu%20ja%20maahanmuuttajalapset_Netti.pdf
http://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/213141a7a056d05c41f20f8b4fa520eb/1478164875/application/pdf/1656316/Koti%20koulu%20ja%20maahanmuuttajalapset_Netti.pdf
https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa


91 

 

 

Tilastokeskus (2016b). Perusopetuksen vieraskielisten oppilaiden lukumäärä vuosina 

2005–2010. Opetushallituksen WERA-web-raportointipalvelu. Lainattu 17.9.2016, saata-

villa: http://www.oph.fi/download/138717_Vieraskieliset_oppilaat_peruskoulussa_2005-

2010.pdf   

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kus-

tannusosakeyhtiö Tammi. 

Virtanen, J. (2006). Fenomenologia laadullisen tutkimuksen lähtökohtana. Teoksessa J. 

Metsämuuronen (toim.), Laadullisen tutkimuksen käsikirja (s. 149–213). Helsinki: Interna-

tional Methelp. 

Willman, A. (2001). Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat. Diskurssianalyyttinen näkökulma 

luokanopettajien tulkintoihin tiimityöstä. Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. Oulun 

yliopisto. Lainattu 11.10.2016, saatavilla: http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514264053.pdf

http://www.oph.fi/download/138717_Vieraskieliset_oppilaat_peruskoulussa_2005-2010.pdf
http://www.oph.fi/download/138717_Vieraskieliset_oppilaat_peruskoulussa_2005-2010.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514264053.pdf


 

  

LIITTEET 

 

LIITE 1: Taustatietolomake  

 

TAUSTATIETOLOMAKE HAASTATTELUA VARTEN 

Tämän lomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käytetään ainoas-

taan tutkimustarkoituksiin. Haastateltavan nimeä tai koulua ei tuoda esille tutkimuk-

sessa.  

 

Haastateltavan nimi ____________________________________________________ 

Koulun nimi____________________________________________________________ 

 

Opetatko ylä- vai alakoulun ryhmää? _____________________________________ 

Kuinka pitkään olet toiminut opettajana?___________________________________ 

Kuinka pitkään olet toiminut valmistavan luokan opettajana?_________________ 

Kuinka kauan koulussasi on tarjottu valmistavaa opetusta? __________________ 

 

Kuinka monta oppilasta opettamassasi ryhmässä on tällä hetkellä? 

______________________________________________________________________ 

 

Mistä maista opettamasi oppilaat ovat kotoisin? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Mitä kieliä opettamasi oppilaat puhuvat? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Minkä ikäisiä opettamasi ryhmän oppilaat ovat? 

______________________________________________________________________ 

 

Millainen koulutus sinulla on? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Mitä työhösi liittyviä vähintään 25 opintopisteen kokonaisuuksia olet suorittanut? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 2: Teemahaastattelurunko 

 

Teema 1: Opettajien koulutus 

 

o Miten koulutuksesi aikana ja sen jälkeen suorittamasi opinnot ovat autta-

neet sinua työssäsi valmistavan luokan opettajana? 

o Miten suorittamasi opinnot ovat auttaneet sinua suomen kielen opettami-

sessa? 

o Muuta? 

 

 

Teema 2: Kehitysideoita valmistavaan opetukseen liittyen 

 

o Millaisia ominaisuuksia ja taitoja valmistavan luokan opettaja mielestäsi tar-

vitsee? 

o Millainen pätevyysvaatimus valmistavan luokan opettajalle mielestäsi tarvit-

taisiin? 

o Miten opettajankoulutus voisi valmistaa tulevia opettajia maahanmuuttaja-

oppilaiden opettamiseen ja kohtaamiseen? 

o Miten koulusi kielitietoisuutta voisi lisätä? 

o Kerro, millaista lisäkoulutusta haluaisit työsi tueksi? 

o Entä millaisia opetusvälineitä kaipaisit lisää S2-opetuksen tueksi? 

o Mikä voisi edistää yhteistyötä oppilaiden huoltajien kanssa? 

o Miten kehittäisit yhteistyötä koulusi muiden opettajien kanssa sekä muiden 

valo-opettajien ja S2-opettajien kanssa? 

o Missä muissa asioissa valmistavan opetuksen järjestämisessä koet, että 

olisi vielä kehitettävää? 

o Mitkä asiat puolestaan toimivat jo mielestäsi hyvin valmistavassa opetuk-

sessa? 

o Miten aiot jatkossa kehittää itseäsi valmistavan ryhmän opettajana? 

o Muuta? 

 

 



 

 

 

Teema 3: Suomi toisena kielenä -opetuskokemukset 

 

o Mitä sisältöjä painotat S2-opetuksen suunnittelussa?  

o Millaisia opetusvälineitä hyödynnät S2-opetuksessa ja miten?  

o Millaisia oppimisympäristöjä hyödynnät kielenopetuksessa? 

o Miten huomioit suomen kielen opetuksen luokkahuoneesi sisustuksessa ja 

järjestyksessä? 

o Miten huomioit S2-opetuksessa oppilaan monikielisen identiteetin tukemi-

sen? 

o Miten eriytät oppilaitasi suomen kielen opetuksessa? 

o Miten S2-opetus integroituu muihin oppiaineisiin? 

o Millaisia opetusmenetelmiä hyödynnät suomen opetuksessa? Voitko mai-

nita joitakin esimerkkitilanteita? 

o Onko tapasi opettaa maahanmuuttajaoppilaille suomea muuttunut työurasi 

aikana? 

o Millaisia haasteita olet kohdannut opettaessasi suomea? 

o Entä mitkä asiat ovat tuoneet eniten onnistumisen kokemuksia kielenope-

tuksessa? 

o Muuta? 

 

 

Kiitos haastattelusta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIITE 3: Tutkimuslupa 

 


