
 

 

Heidi Keränen 

”Piirretään hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa” 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen periaatteet ja opetusmenetelmät 

Pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Intercultural Teacher Education 

2018 

  



Oulun yliopisto 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

”Piirretään hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa” Perusopetukseen valmistavan ope-

tuksen periaatteet ja menetelmät (Heidi Keränen) 

Pro gradu -tutkielma, 63 sivua, 7 liitesivua 

Huhtikuu 2018 

Tämä pro gradu -tutkielma kuvaa perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusta ohjaavia 

periaatteita sekä erilaisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja teemoja. Tutkimus on laa-

dullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä soveltava yhdistelmätutkimus. Tutkimuksessa maa-
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1 Johdanto 

Tämän pro gradu -tutkielman taustalla on pitkään jatkunut mielenkiinto maahanmuuttajien kas-

vatusta ja opetusta kohtaan. Tutkimuksen aihe on hioutunut työskennellessäni Ylivieskassa pe-

rusopetukseen valmistavan luokan opettajana sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuk-

sessa. Lisäksi olen työskennellyt ilman huoltajaa Suomeen tulleiden alaikäisten turvapaikanha-

kijoiden ja pakolaisten vastaanottokeskuksessa sekä kotouttamisyksiköissä, mikä osaltaan on 

lisännyt mielenkiintoani aiheeseen. Myös maisterivaiheen harjoittelu VALO-luokassa on inspi-

roinut minua tämän tutkimuksen teossa. Opinnoissani ja työssäni olen havainnut, että VALO-

opetuksessa on paljon erilaisia menetelmiä, joiden taustalla on maahanmuuttajien opetukselle 

ominaisia periaatteita. Niiden kokoaminen palvelee sekä omaa ammatillista kasvuani että laa-

jempaa VALO-opettajien yhteisöä. Tutkimusta varten tehdyn sähköisen kyselyn tavoitteena on 

koota VALO-opettajien työtä ohjaavia periaatteita, teemoja, oppimisympäristöjä sekä erilaisia 

opetusmenetelmiä. 

Tutkielmaa tehdessäni olen havainnut, että suomalaisesta perusopetukseen valmistavasta ope-

tuksesta, eli VALO-opetuksesta on hyvin vähän aiempaa tutkimusta tai tilastotietoa, vaikka 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä suomalaisissa kouluissa kasvaa jatkuvasti. Eten-

kin Lähi-Idästä ja Afrikasta tulleiden pakolaisten määrä on kasvanut viime vuosina eksponen-

tiaalisesti. Tutkimukseni on ajankohtainen, sillä VALO-opettajien ja maahanmuuttajien kanssa 

työskentelevien opettajien määrä on lisääntynyt viime vuosina, minkä vuoksi tarvitaan kulttuu-

rienvälistä opetusta ohjaavaa teoriatietoa. Suomessa ei ole myöskään tehty paljon aiempaa tut-

kimusta opetuksen käytäntöä ohjaavista periaatteista tai opetusmenetelmistä, mikä puolestaan 

tekee tästä pro gradu -tutkielmasta merkittävän.  

Tutkimuksessa on koottu tietoa VALO-opetuksen periaatteista, opetusmenetelmistä, teemoista 

ja oppimisympäristöistä, jotta yleinen tietoisuus aiheesta paranisi. Myös vertailu perinteisen 

suomalaisen opetuksen ja VALO-opetuksen välillä on tärkeää, koska vertailun kautta on mah-

dollista ymmärtää paremmin kulttuurienvälisen opetuksen erityispiirteitä. Kulttuurienvälisen 

opetuksen hyödylliset periaatteet voivat tukea opetusta myös yleisopetuksen ryhmissä, joissa 

on aina enemmän erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Yhtäläisyyksiä etsimällä olen pyrki-

nyt löytämään VALO-opetukselle ominaisia periaatteita ja menetelmiä, mutta samanaikaisesti 

pyrin nostamaan myös erilaisia näkökulmia, jotta kokonaiskuva opetuksesta monipuolistuisi.  
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Tutkimusmenetelmäni on yhdistelmätutkimus, jossa haluan hyödyntää sekä kvalitatiivisia että 

kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Haluan saada mahdollisimman monipuolista aineistoa ai-

heesta, jota on tutkittu suhteellisen vähän. Toisaalta menetelmävalinta tukee myös omaa am-

matillista näkemystäni siitä, ettei mikään asia elämässä ole yksipuolisesti musta tai valkoinen, 

vaan kaikista ilmiöistä löytyy monta näkökulmaa ja loputtomasti harmaan sävyjä. Olen tutki-

jana havainnut, että sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa on omat vahvuu-

tensa ja tässä tutkimuksessa hyödynnän molempien tutkimuksellisten näkökulmien parhaat 

puolet saadakseni mahdollisimman laadukasta aineistoa. 

Pro gradu -tutkielmassa noudatetaan ratkaisukeskeistä työskentelymallia. Lairion ja Puukarin 

mukaan kyseinen työskentelymalli tarkoittaa tavoitteisiin ja ratkaisuihin keskittymistä. Ratkai-

sukeskeisyydelle tyypillistä on suunnata toimintaa ja ajattelua tulevaisuuteen ja pyrkiä muutta-

maan ihmisten käytöstä. Tässä työskentelymallissa tärkeää on positiivinen ajattelumalli, sillä 

ratkaisuvaihtoehdot ovat kiinnostuksen kohteena eivätkä niinkään haasteiden taustalla olevat 

tekijät. (Lairio & Puukari 2001, 60-62.) Tutkimukseni lähtökohtana on uteliaisuus erilaisia 

opettajien tekemiä ratkaisuja kohtaan. Tavoitteenani on koota myös erilaisia lähestymistapoja, 

jotta opettajat saisivat tulevaisuudessa hyödyntää erilaisia ideoita myös omassa opetuksessaan. 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on kuvailla VALO-opetuksen käytänteitä mahdolli-

simman realistisesti, himmentämättä kulttuurienväliselle opetukselle ominaista väriloistoa. 

Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, ettei ole yhtä oikeaa lähestymistapaa opetukseen. Op-

piminen on opettajan, oppilaan ja oppimissisällön muodostama ainutkertainen kokonaisuus, 

joka mahdollistaa oppimisen. Tämän tutkielman näkökulmaa kuvaa hyvin erään opettajan esi-

merkki: ”Piirretään hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa”, sillä VALO-opetukselle 

luonteenomaista on juuri kokeileva ja käytännönläheinen opetus, jossa yhdistetään useita oppi-

mistavoitteita yhteen opetustilanteeseen. VALO-opetuksessa hirviöitä ei pelätä, vaan kaikki 

elämän ilmiöt, etenkin vieraat ja erikoiset, nähdään mahdollisuutena oppia uutta. 
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2 Keskeisten käsitteiden määrittely 

2.1 Kulttuurienvälisyyteen liittyvät käsitteet 

Suomen maahanmuuttovirasto määrittelee maahanmuuttajan (englanniksi immigrant tai mig-

rant) henkilöksi, joka muuttaa johonkin valtioon. Pakolainen (englanniksi refugee) puolestaan 

on ulkomaalainen henkilö, joka muuttaa maahan koska hänellä on ”perustellusti aihetta pelätä 

joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryh-

mään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.” Maahanmuuttoviraston mukaan pakolais-

statukseen vaaditaan, että jokin valtio myöntää turvapaikan tai UNHCR tunnustaa pakolaisuu-

den. Turvapaikanhakija on suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta hakeva henkilö, joka 

turvapaikan saatuaan saa pakolaisstatuksen. (Maahanmuuttovirasto 2017.)  

Tässä tutkimuksessa käytän termiä maahanmuuttaja, sillä perusopetukseen valmistava opetus 

on suunnattu kaikille maahanmuuttajille. Termi pakolainen siis jättäisi ulkopuolelleen esimer-

kiksi vanhempien töiden vuoksi Suomeen tulleet maahanmuuttajat. En käytä myöskään termejä 

kielenoppija (language learner) tai toisen kielen oppija (second language learner), sillä haluan 

tarkastella perusopetukseen valmistavaa opetusta laajasti ja kielenoppiminen on vain yksi osa-

alue. En käytä myöskään termiä vähemmistön edustaja, sillä vähemmistöön kuuluvat henkilöt 

ovat voineet oleskella Suomessa pidemmänkin aikaa, minkä vuoksi vähemmistöön kuuluminen 

ei tarkoita, että lapsi olisi perusopetukseen valmistavan opetuksen piirissä. 

Maahanmuuttajalasten koulumenestykseen vaikuttavat tutkimusten mukaan monet sosiaaliset, 

taloudelliset, historialliset ja kulttuurilliset seikat. Oppilaiden koulumenestykselle ei siis ole 

yksinkertaisia tai selkeitä selityksiä. Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa 5 065 maahanmuuttajaa 

ja 3 604 ruotsalaista kattavassa otoksessa havaittiin, että maahanmuuttajien koulumenestys oli 

keskimäärin vain 0,1-0,2 numeroa heikompi kuin ruotsalaisten. Lisäksi tuloksista selvisi, että 

maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmat kannustivat ja rohkaisivat lapsiaan enemmän kuin ruot-

salaisten lasten vanhemmat. Lisäksi maahanmuuttajien vanhemmat korostivat enemmän kou-

lutuksen merkitystä. (Talib, Löfström & Meri 2004, 105.) 

Taajamon ja Puukarin mukaan maahanmuuttajat käyvät läpi erilaisia kehitystehtäviä, joita ovat 

muun muassa sopeutuminen uuteen kulttuuriin, ammatti-identiteetin muovaaminen ja maail-

mankasvatuksen hahmottelu uudessa toimintaympäristössä. Näiden kulttuuristen tehtävien tar-
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koituksena on auttaa maahanmuuttajaa: 1. Identiteettityössä, eli oman paikan ja aseman hah-

mottamisessa suhteessa toisiin ihmisiin. 2. Uuteen kulttuuriin siirtymisestä aiheutuvien jännit-

teiden ratkomisessa. 3. Luomaan dialoginen suhde kotimaan ja uuden kulttuurin välille, jotta 

integroituminen ja oman kulttuurin säilyttäminen olisivat mahdollisia. (Taajamo & Puukari 

2007, 14-15.) 

Kulttuurienvälisyys on UNESCO:n mukaan dynaamista toimintaa, jonka seurauksena eri kult-

tuuriryhmien välille kehittyy suhteita. Kulttuurienvälisyys on seurausta kulttuurienvälisestä 

kohtaamisesta ja dialogista joko paikallisella, alueellisella, kansallisella tai kansainvälisellä ta-

solla. Kulttuurienvälisyyden edellytyksenä on kulttuurienvälinen oikeudenmukaisuus ja kult-

tuurinen ilmaisu, joka on dialogista ja molemminpuolisen kunnioittavaa. Monikulttuurisuuden 

UNESCO on määritellyt yhteisön eriytyneeksi olotilaksi, johon sisältyvät etnisen ja kansallisen 

kulttuurin lisäksi kielellinen, uskonnollinen ja sosioekonominen erilaisuus. (UNESCO 2006, 

17; Seppälä 2010, 13.) Tässä tutkimuksessa käytetään terminä kulttuurienvälisyyttä, sillä kult-

tuurienvälisyys nähdään toimintatapana, joka edistää oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. 

Kulttuurienvälisyys (interculturality) viittaa nimenomaan kulttuurienväliseen suhteeseen ja 

määrittelee vuorovaikutuksen tasa-arvoiseksi ja molemminpuoliselle kunnioitukselle perustu-

vaksi. Kulttuurienvälisyys ei ole deskriptiivinen käsite, vaan pikemminkin ideaali tai tavoite 

johon pyritään. Kulttuurienvälisellä kasvatuksella (intercultural education) puolestaan tarkoite-

taan prosessia, jossa rakennetaan kulttuurienvälistä valtiota. Kulttuurienvälinen kasvatus sisäl-

tää erilaisuuden vaalimisen ja eri kulttuurien ja kielten vahvistamisen. Kulttuurienvälinen kas-

vatus ei ole ainoastaan vähemmistöjen, vaan kaikkien yhteiskunnan jäsenten kasvattamista. 

(Hernes 2004, 13 & 134.) 

Monikulttuurisuus (multiculturalism) puolestaan on deskriptiivinen käsite, joka viittaa eri kult-

tuuristen ryhmien esiintymiseen samalla alueella, mutta se ei määrittele kulttuurien välistä suh-

detta. Siksi monikulttuurisuus ei sulje pois syrjintää, marginalisaatiota, yhden kulttuurin domi-

naatiota tai riistoa. Monikulttuurisella kasvatuksella (multicultural education) viitataan erilai-

suuden vaalimiseen ja monikulttuurisessa maassa olevien kielten ja kulttuurien vahvistamiseen. 

(Hernes 2004, 13 & 134.) 

Monikulttuurisen kasvatuksen järjestämisen tavat voidaan jakaa kolmeen eri malliin, joita ovat 

integraatiomalli (integration model), monikulttuurinen malli (multicultural model) ja rinnak-

kaismalli (parallel model). Integraatiomallissa oppilaat ovat osa yleistä järjestelmää, jossa yk-
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silön saavutukset määrittelevät tämän tulevaisuuden. Monikulttuurisessa mallissa erilaiset vä-

hemmistö- ja maahanmuuttajaryhmät osallistuvat yleiseen järjestelmään, jonka ohjauskieltä 

vaihdellaan ja sisällössä on huomioitu etninen sensitiivisyys. Rinnakkaismallissa koulussa on 

määrättyjä osia, jotka keskittyvät eri kielellisten ja kulttuuristen ryhmien tarpeisiin. (Hernes 

2004, 14.) 

Korhosen ja Puukarin mukaan monimuotoisuuden määrittelyssä voidaan nähdä kolme eri lä-

hestymistapaa, joita ovat funktionaalinen, tulkinnallinen ja kriittinen näkökulma. Funktionaa-

lisesta näkökulmasta monimuotoisuus tarkoittaa luokiteltavia eroavaisuuksia, jotka ovat havait-

tavissa ja mitattavissa, kuten ikä, etnisyys, sukupuoli, fyysiset ominaisuudet, rotu ja seksuaali-

nen suuntautuminen. Lisäksi monimuotoisuus voidaan jaotella sisäiseksi, ulkoiseksi ja organi-

satoriseksi. Tulkinnallisesta näkökulmasta monimuotoisuus ajatellaan sosiaalisesti rakentu-

neena ja jatkuvasti muuttuvana ilmiönä, joka määräytyy työyhteisön sosiaalisissa prosesseissa. 

Tulkinnallisen näkökulman mukaan monimuotoisuutta ei voida kategorisoida yksittäisiin py-

syväisluontoisiin kategorioihin, sillä kyse on sosiokulttuuristen identiteettien rakentumisesta. 

Monimuotoisuuden määrittely ei ole kuitenkaan mielivaltaista ja koko ajan vaihtuvaa, vaan se 

on sidoksissa hitaasti muuttuviin yhteiskunnallisiin ajattelutapoihin sekä yleisiin organisatori-

siin merkitysjärjestelmiin. (Korhonen &Puukari 2013, 345.) 

Kriittinen näkökulma puolestaan kiinnittää huomiota vallan jakautumiseen ja eri ryhmien väli-

siin historiallisiin alistussuhteisiin. Kriittisen näkökulman mukaan jotkin monimuotoisuuden 

muodot ovat merkityksellisempiä kuin toiset. Kriittinen näkökulma korostaakin, että monimuo-

toisuuden käsitteeseen pitäisi liittää nimenomaan sellaisia ryhmiä, jotka ovat kohdanneet sys-

temaattista syrjintää työelämässä. Kriittisessä näkökulmassa monimuotoisuuden kannalta olen-

naisia ryhmiä ovat etenkin naiset, ei-valkoihoiset, uskonnolliset ja etniset vähemmistöt, fyysi-

sesti rajoittuneet, ikääntyneet ja seksuaalivähemmistöt. (Korhonen &Puukari 2013, 345.) 

2.2 Kulttuurienvälinen opetus Suomessa  

Suomi on kulttuurillisesti ja kielellisesti suhteellisen homogeeninen valtio, jossa lisääntynyt 

maahanmuutto on tuore ilmiö. Naapurimaahan Ruotsiin verrattuna maahanmuutto Suomeen on 

ollut vähäistä, mutta viimeisimmän 20 vuoden aikana Suomesta on tullut aiempaa monikulttuu-

risempi yhteiskunta. Vuonna 1990 Suomen väkiluvusta 0.52 prosenttia oli maahanmuuttajia, 

kun taas vuonna 2000 määrä oli kohonnut 1.73 prosenttiin. Vuonna 2012 jo 5 % väestöstä oli 
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maahanmuuttajia, minkä lisäksi oli huomattava määrä toisen polven maahanmuuttajia. Suurim-

mat vieraskieliset ryhmät Suomessa ovat venäläiset, virolaiset, somalialaiset ja englantilaiset. 

Vaikka maahanmuuttajien määrä on pieni suhteessa moniin Euroopan valtioihin, maahanmuu-

ton lisääntyminen asettaa haasteita myös koulutukselle. Samaan aikaan kasvaa myös opettajien 

huoli siitä, kuinka monimuotoistuvaa oppilaskuntaa tulisi hallinnoida ja opettaa. (Sinkkonen & 

Kyttälä 2014, 1.)  

Vuoden 2015 aikana Suomeen saapui kaiken kaikkiaan 32 400 turvapaikanhakijaa, joista ala-

ikäisiä oli 8 500 ja ilman huoltajaa maahan tulleita 3 024. Turvapaikanhakijoiden määrä on 

kasvanut huomattavasti aiempiin vuosiin verrattuna, mutta vuonna 2016 Suomeen tulleiden tur-

vapaikanhakijoiden määrä oli enää 5 657 henkilöä. Määrä on kaikesta huolimatta aiempia vuo-

sia suurempi, minkä lisäksi kansainvälinen tilanne jatkuu edelleen epävakaana. Lähi-idän ja 

Pohjois-Afrikan alueiden konfliktit eivät anna merkkejä laantumisesta ja lisäksi Turkin tilanne 

luo epävarmuutta Euroopan unionin ja Turkin pakolaissopimukselle. Näistä syistä myös turva-

paikanhakijamäärien ennakointi on haastavaa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 9.) 

Tällä hetkellä Suomen kouluissa on jatkuvasti kasvava määrä monikulttuurisia oppilaita, joiden 

koulutusta pyritään tukemaan monilla tavoilla, kuten tarjoamalla esimerkiksi perusopetukseen 

valmistavaa opetusta tai suomi toisena kielenä -opetusta. (Talib, Löfström & Meri 2004, 83.) 

Kouluilla on merkittävä rooli kulttuurienvälisessä kasvatuksessa, sillä koulussa oppilas muo-

dostaa ja muokkaa monikulttuurisia näkemyksiään sosiaalisen konstruktion kautta. Eri maiden 

koulutusjärjestelmät myös vaikuttavat yksilöiden identiteettiin ja kansalaisuuteen, sillä niiden 

tavoitteena on muovata tietynlaisia kansalaisia. Kouluilla on paljon potentiaalia etnisten risti-

riitojen vähentämiseen tai lisäämiseen. (Hernes 2004, 13.) 

Monikulttuurisuuden yleistyminen niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa aiheuttaa muu-

tos- ja uudistumispaineita myös opetuksessa. Maahanmuuton lisääntyminen etenkin viimeisten 

vuosikymmenten aikana on haastanut koulutusjärjestelmää uusiin koulutuspoliittisiin linjauk-

siin sekä konkreettisiin toimiin. Koululaitoksen on luotava edellytykset maahanmuuttajien in-

tegroitumiselle, mutta siihen vaaditaan myös resurssien ohjaamista suomen kielen opetukseen. 

Taloudelliset investoinnit kielenopetukseen tulisi nähdä pitkän tähtäimen investointeina, sillä 

ne vaikuttavat myös tulevaisuudessa esimerkiksi työelämässä selviytymiseen. (Räsänen 2005b: 

18; Sahlberg 2011: 8; Salo 2014.)  

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden yksi-

löllistä kasvua sekä eettistä ja vastuullista kansalaisuutta. Lisäksi tavoitteena on antaa oppilaille 
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elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Koulutuksen perusarvoja ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, 

demokratia ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Koulujen tulisi turvata lapselle oikeus tur-

valliseen kasvu- ja opiskeluympäristöön, mutta valitettavasti kouluissa kohdataan monia muut-

tuvan ja eriarvoistuvan yhteiskunnan haasteita. Yhtenä haasteena voidaan mainita, että kulttuu-

rienvälinen ymmärrys ei ole kehittynyt viime vuosien aikana halutulla tavalla, minkä lisäksi 

suomalaiset oppilaat kokevat vaikutusmahdollisuutensa heikoiksi. Tärkeää onkin parantaa yh-

denvertaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä kouluissa. Jokaisen koulun toiminnassa tulisi ko-

rostua Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan: ”osallisuus, hyvinvointi, turvallisuus sekä kans-

saihmisten kunnioitus.” (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012, 26-27.) 

Opettajat kokivat omat valmiutensa riittämättömiksi opettaessaan maahanmuuttajataustaisia 

oppilaita. Lisääntynyt työmäärä sekä koulutuksen ja kokemuksen puute aiheuttivat opettajissa 

turhautuneisuutta, jonka johdosta he eivät jaksaneet ymmärtää monikulttuurisia oppilaitaan. 

Opettajat eivät kokeneet itseään merkityksellisinä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kou-

lumenestyksen edistäjinä, vaikka tunsivatkin olevansa heille tärkeä henkilö. Koulun tehtävä 

osana laajempaa yhteiskunnallista järjestelmää ei ollut opettajille itsestäänselvyys. Toisaalta 

suomalaiset opettajat tuntevat hyvin oppilaidensa taustat, luovat luottamuksellisia suhteita op-

pilaisiinsa ja ymmärtävät oppilaiden tunteita ja niiden aiheuttamia reaktioita. Lisäksi opettajat 

käyttivät vaihtelevia opetusmenetelmiä sekä hyödynsivät kehonkieltä opetuksessa. Kulttuurien-

välisessä kasvatuksessa opettajalta vaaditaan enemmän osaamista, kuin valtaväestön opetta-

jalta. Tämä johtuu siitä, että monimuotoisessa ryhmässä vaikuttavat monenlaiset eri muuttujat 

yhtäaikaisesti. (Salo 2014, 27.)  

Perusopetuslain viidennessä pykälässä (5§) todetaan kohdassa ”Muu opetus ja toiminta” 

(29.12.2009/1707), että kunta voi järjestää halutessaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. 

(Finlex 2017) Perusopetukseen valmistavan opetuksen tulee huomioida oppilaiden vaihtelevat 

kielelliset valmiudet ja erilaiset koulunkäyntitaustat. (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka 2006, 

16.) Oppilaat tulisi integroida taito- ja taideaineissa mahdollisimman varhain yleisopetuksen 

ryhmään, sillä se mahdollistaa kielen harjoittelun natiivikielenpuhujien kanssa. (Nissilä, Mar-

tin, Vaarala & Kuukka 2006, 16.) 

Maahanmuuttajalapsille voidaan antaa perusopetukseen valmistavaa opetusta, mikäli he ovat 

esiopetus- tai oppivelvollisuusikäisiä, eli alle 17-vuotiaita. Perusopetukseen valmistavan ope-

tuksen tavoitteena on tukea oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yh-
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teiskuntaan. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tulisi myös antaa valmiudet perusopetuk-

seen siirtymiselle. Opetuksen painopiste on suomen kielen oppimisessa, joka korostuu kaikessa 

oppimisessa. Oppilaat oppivat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa henkilökohtaisen 

opinto-ohjelman mukaisesti eri oppiaineiden sisältöjä, yleensä noin vuoden ajan. (Nissilä, Mar-

tin, Vaarala & Kuukka 2006, 16.) Tässä pro gradu -tutkielmassa perusopetukseen valmistavasta 

opetuksesta käytetään VALO-lyhennettä, koska valmistavan perusopetuksen opettajat käyttä-

vät itse tätä lyhennettä. 

2.3 Opettajan kulttuurienvälinen kompetenssi 

Opettajalla on merkittävä rooli maahanmuuttajanuoren viihtymiseen koulussa. (Taajamo & 

Puukari 2007, 122.) Positiivisilla aikuis- ja vertaissuhteilla on tärkeä rooli kaikkien nuorten 

elämässä, sillä niiden puuttuminen voi asettaa nuoren alttiiksi ongelmille, kun psykologiset 

haasteet koulussa kasvavat. Oppilaiden kokemukset aikuisilta ja vertaisilta saadusta tuesta ovat 

myös yhteydessä positiiviseen minäkuvaan, hyvään opiskelumotivaatioon ja kyvykkyyden tun-

teeseen. Lisäksi tuella oli selvä yhteys oppilaiden hyviin oppimistuloksiin sekä positiiviseen 

sosiaaliseen käyttäytymiseen. (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 86.) 

Colen mukaan hyvä kulttuurienvälinen opettaja (Cole 2008, xvi): 

1. Tekee oppilaille mahdolliseksi työskennellä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja erilai-

sissa vuorovaikutuksellisissa työmuodoissa. 

2. Hyödyntää käytännöllisiä oppimistapoja 

3. Mahdollistaa oppiainerajat ylittävän laaja-alaisen oppimisen 

4. Osallistaa oppilaita aktiivisesti 

5. Analysoi oppilaiden oppimis- ja lukemistapoja 

6. Toimii esimerkkinä omalla käytöksellään 

7. Tarkastelee ajattelua kokonaisvaltaisesti 

8. Noudattaa opetuksessaan kulttuurienvälisen kasvatuksen periaatteita 

9. Vaihtelee arviointimenetelmiään 

10. Edistää kodin ja koulun yhteistyötä 

11. Käyttää vaiheittain vaikeutuvia oppimismenetelmiä 

12. Vaalii kyseenalaistamisen ja kysymisen strategioita 

13. Korostaa ohjeistuksia ja tehtävänantoja, jotka aivojen on helppo vastaanottaa 

14.  Aktivoi oppilaiden aiemmat tiedot ja osaamisen 
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15. Hyödyntää opetuksessa konstruktivistista lähestymistapaa 

16. Organisoi luokkaympäristön tai ympäristöt ohjauksen kannalta tehokkaaksi 

 

Kulttuurienvälinen eli interkulttuurinen kompetenssi voidaan määritellä taidoksi työskennellä 

vuorovaikutustilanteissa eri kulttuurien välillä. Kyseessä on jatkuva kehittymisprosessi, joka 

sisältää kulttuurienvälistä oppimista niin formaalissa kuin epämuodollisessakin ympäristössä. 

(Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 161.) Opettajien pedagogisia kompetensseja Suomessa 

ja Iso-Britanniassa vertaillut ryhmä havaitsi, että opettajan tiedot ja taidot voidaan jakaa kol-

meen osa-alueeseen tai opetuksen vaiheeseen, joita ovat opetuksen suunnittelu (pre-active), to-

teutus (interactive) ja arviointi (post-active). (Nevalainen & Kimonen 2013, 252 & Salo 2014, 

29.) 

Seppälän mukaan kulttuurienväliset kompetenssit jaotellaan usein affektiivisiin, kognitiivisiin 

ja psykomotorisiin kompetensseihin. Affektiivisella kompetenssilla tarkoitetaan asenteita ja 

tunteita, jotka liittyvät itseen ja muihin. Kognitiivisilla kompetensseilla viitataan kulttuurienvä-

liseen tietoon, kun taas psykomotoriset taidot sisältävät kulttuurienväliset taidot, toiminnan ja 

käyttäytymisen. (Seppälä 2010, 61.) Klemelä, Tuittu, Virta ja Rinne puolestaan tiivistävät kult-

tuurienvälisen kompetenssin neljään osa-alueeseen, joita ovat tieto, asenteet, toiminta ja taidot. 

(Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 161.) 

Opettajan kulttuurienvälinen kompetenssi koostuu opettajan minuudesta ja identiteetistä, etni-

sestä identiteetistä sekä menneisyyden reflektoinnista. Lisäksi opettajan kulttuurienvälinen 

kompetenssi sisältää sosiaalisen tietoisuuden itsestä ja toisista sekä kriittisen ammatillisen ref-

lektoinnin. Lisäksi siihen sisältyy yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sosiaalinen toiminta ja glo-

baali vastuunotto ja vaikuttaminen. (Seppälä 2010, 64); (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 

161.) 

Seppälän mukaan kulttuurien kohtaaminen ja hyväksyntä edellyttävät viittä eri tunneperäistä ja 

kognitiivista kehitysvaihetta, jotka ovat tunnevaltaisuuden vaihe, ristiriitavaihe, vastustusvaihe, 

itsetutkiskelun vaihe sekä integraatiovaihe. Ensimmäisessä vaiheessa suhtautuminen kulttuu-

riin on tunnevaltaista, joko positiivisessa tai negatiivisessa mielessä. Toisessa vaiheessa omasta 

kulttuurista löydetään paljon hyvää ja vierasta kulttuurista paljon negatiivista. Kolmannessa 

vaiheessa oman kulttuurin merkitys korostuu entisestään. Neljännessä eli itsetutkiskelun vai-

heessa tutkiskellaan kiihkottomasti omaa ja vierasta kulttuuria. Viimeisessä vaiheessa tapahtuu 



10 

 

integraatio, jossa eri kulttuureja voidaan tarkastella neutraalisti ja puolueettomasti. (Seppälä 

2010, 63.)  

Variksen mukaan kulttuurienvälisen kommunikaation kehittymisessä on kolme vaihetta, joita 

ovat tiedostaminen, kokemus ja taito. Tiedostamisen vaiheessa havaitaan, että ihmisiä ohjaavat 

erilaiset kulttuurisidonnaiset mallit ja ajattelutavat. Kokemuksen vaihe puolestaan vaatii toisten 

ihmisten kohtaamista sekä ymmärryksen kehittymistä vierasta kulttuuria kohtaan. Taito kom-

munikoida onnistuneesti eri kulttuureissa kehittyy edellisten vaiheiden, eli tiedostamisen ja ko-

kemuksen, kautta. (Varis 2011, 80.) Talib puolestaan määrittelee opettajan monikulttuurisen 

kompetenssin kahdeksan eri sisäkkäisen kehän kautta. Kehistä keskimmäinen on minä, josta 

ulospäin kehät ovat identiteetti, menneisyyden tarkastelu, etninen identiteetti, sosiaalinen tie-

toisuus, kriittinen ammatillinen tarkastelu, sosiaalinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikutta-

minen sekä globaali vastuuntunto ja vaikuttaminen. (Talib, Löfström & Meri 2004, 151.) 

Avaintaidot monikulttuurisuusosaamisessa (Seppälä 2010, 73.): 

1. Oman kulttuurin tunteminen ja hyödyntäminen työssä. 

2. Eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden kohtaaminen 

3. Eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden ohjaaminen 

4. Eri kulttuuritaustausten työntekijöiden kanssa työskenteleminen 

5. Monimutkaisissa ja -muotoisissa työtilanteissa toimiminen 

6. Syrjinnän eri muotojen tunnistaminen ja niihin puuttuminen työssä 

7. Uskontojen vaikutusten huomioiminen työssä 

8. Selkeä itsensä ilmaiseminen ja viestintä työssä 

9. Työhön ja työympäristöön vaikuttaminen 

10. Itsenäisten päätösten tekeminen ja vastuun ottaminen työstä 

11. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen työssä 

12. Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen  

13. Monikulttuurisessa työyhteisössä toimiminen 

14. Monimuotoisuuden hyödyntäminen työssä 

 

On tärkeää muistaa, että kulttuurienvälisessä vuorovaikutustilanteessa on kyse aina yksilöistä. 

Jokainen vuorovaikutustilanne on ainutlaatuinen, minkä vuoksi stereotypioiden luominen tai 

kulttuurille tyypillisten käyttäytymismallien kokoaminen ei tue kulttuurienvälistä osaamista. 

(Varis 2011.) Kulttuurien välisessä kommunikaatiossa pätevät samat perusperiaatteet, kuin 
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missä tahansa ihmisten välisessä kommunikaatiossa. Talib toteaakin, että hyvän ihmisten väli-

sen vuorovaikutuksen vaatimuksena on vastavuoroisuus, kuunteleminen ja eläytyminen toisen 

asemaan. (Talib 2002, 83.) Hyvän opettajan kompetensseihin kuuluu tarjota kielenoppijalle riit-

tävästi tilaisuuksia, joissa oppija voi itse tuottaa kirjallista tai suullista kieltä. Lisäksi opettajan 

tulisi kannustaa oppilaita keskusteluun ja ajatusten vaihtoon, sillä se opettaa käyttämään ja ym-

märtämään kieltä sekä muokkaamaan kieltä ja sen merkityksiä omiin tarkoituksiin sopiviksi. 

(August & Hakuta 1997, 180.) 

Monikulttuurisen oppilaan kohtaamisessa opettajalta vaaditaan oman arvomaailman ja asentei-

den reflektointia (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 159). ”Opettajien oman monikulttuuri-

sen identiteetin kehittyminen on edellytys toisten kulttuurien ja niiden erilaisuuden ymmärtä-

misessä.” Talibin mukaan monikulttuurisuuden omaksuminen on helpompaa sellaisille ihmi-

sille, jotka ovat kohdanneet erilaisuutta ja eläneet sen parissa. (Talib 2002, 131.) Taajamo ja 

Puukari toteavatkin, että monikulttuurisuus on peili, jonka kautta pystymme tarkastelemaan 

omaa itseämme. Erilaisuus ja vieraaseen kulttuuriin tutustuminen saa yksilön pohtimaan omaa 

toimintaansa suhteessa toisten ihmisten toimintaan. (Taajamo & Puukari 2007, 17.) 

Opettajan rooli kulttuurienvälisessä kasvatuksessa on tukea oppilaidensa tasapainoista kehi-

tystä ja identiteetin muodostumista niin, että yhteys omaan kulttuuriin säilyy. (Klemelä, Tuittu, 

Virta & Rinne 2011, 159.) Myös Talibin mukaan kulttuurienvälisen opettajan tärkein tehtävä 

on herätellä oppilaiden kykyä empatiaan. Opettajan on omalta osaltaan tuettava koulun kulttuu-

rienvälistä asennemuutosta. Jaetut onnistumisen kokemukset voivat olla hyvä keino lisätä yh-

teisöllisyyttä ja yleistä hyvinvointia koulussa. (Talib 2002, 130.)  

Talibin mukaan opettajan tulee vastata maahanmuuttajien erilaisiin koulutustarpeisiin. (Talib 

2002, 130.) Keskeistä on niiden oppilaiden tukeminen, jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai joilla 

on koulunkäynnin haasteita (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 159.) Opettajan on kyettävä 

huomioimaan kaikki yksilölliset kokemukset, tiedot, taidot ja tarpeet, jotta oppilas saa koko-

naisvaltaista ja yksilöllistä opetusta. Oppilaantuntemus on pohjana opetuksen suunnittelulle ja 

eriyttäville tehtäville ja työskentelytavoille. (Taajamo & Puukari 2007, 122.) Interkulttuurisen 

opettajan tehtävä on muokata oppiainetta monikulttuurisen oppijan tai opetusryhmän tarpeisiin 

sopivaksi (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 162). 

Kulttuurienvälinen ammatillisuus vaatii myös epävarmuuden ja ristiriitojen sietokykyä. Opet-

tajan täytyy olla riittävän itsevarma ja rohkea kohtaamaan elämä kaikessa raadollisuudessaan. 
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Ikävät asiat täytyy pystyä kohtaamaan kasvotusten, mutta pyrkiä tuomaan positiivinen näkö-

kulma erilaisiin tilanteisiin. Opettajan tulisi olla ennakkoluuloton, avoin ja rohkea uusien ko-

kemusten edessä. (Talib 2002, 132.) 

2.4 Opetusmenetelmät suomalaisessa perusopetuksessa 

Suomalaisilla opettajilla on paljon vapautta päättää opetuksen käytännön järjestämisestä, ja di-

daktiikan oppikirjoissa on jo pitkään suositeltu monipuolisten menetelmien hyödyntämistä ope-

tuksessa. Tästä huolimatta opettajien työtavoissa ei käytännössä ole paljon vaihtelua. Peruskou-

lussa opetus on selvitysten mukaan opettajakeskeistä ja yhtenäistä opetusta, johon kuuluu yh-

teisiä harjoitustehtäviä. Opettajan tehtävä on opettaa, ja oppilaiden työtä on omaksuminen. 

Myös menetelmiä ja materiaaleja voidaan pitää melko perinteisinä, ja oppikirjan rooli opetuk-

sessa on merkittävä. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 130, 182.) 

Empiirisen tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että suomalaiset opettajat suosivat opetukses-

saan tiettyä rakennetta. Tunti alkaa kotitehtävien tarkastamisella, minkä jälkeen siirrytään uu-

teen asiaan tehtävänannon ja aihetta koskevien ennakkokäsitysten kautta. Tämän jälkeen esitel-

lään uusi asia oppikirjan, taulun ja kysymysten avulla. Sitten uusi asia liitetään aiemmin opit-

tuun käsitteellisen kokoamisen kautta. Toiseksi viimeinen vaihe on sovelluksen eli jonkinlaisen 

harjoituksen vuoro, eli oppilaat tekevät opettajan antamia tehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä. Vii-

meisenä on tunnin yhteenveto ja kotitehtävien merkitseminen. Suomalaisissa luokissa oppimi-

nen tapahtuu pitkälti kuuntelemalla, osallistumalla keskusteluun, kertaamalla, lukemalla ja te-

kemällä tehtäviä, joissa hyödynnetään opetettuja asioita. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kan-

sanen 2016, 130.) 

Mackeyn ja McDonoughin mukaan perinteisillä opetusmenetelmillä voidaan viitata monenlai-

siin eri opetusmenetelmiin. Kolmen P:n menetelmä eli ”PPP”- menetelmä on kuitenkin yleisesti 

nähty perinteisenä opetusmenetelmänä. ”PPP”-menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta, joita 

ovat presentation (esittely), practice (harjoitus) ja production (tuotos). Menetelmä on hyvin 

opettajalähtöinen, ja se alkaa opettajan pitämällä pienellä luennolla tai esittelyllä, joka koskee 

opetettavaa asiaa tai asioita, kuten kieliopin muotoja. Harjoitusvaihe sisältää tyypillisesti dril-

lejä, eli toistoja tai muita harjoituksia. Lopuksi tuotosvaiheessa oppilaat saavat mahdollisuuden 

tuottaa haluttua oppisisältöä dialogin, roolipelin tai muiden aktiviteettien avulla. Tätä perin-

teistä opetusmenetelmää on arvostettu, koska se kannustaa kielenoppijoita tuottamaan kieliopil-
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taan oikeanlaista kieltä. Toisaalta vaikka monikulttuuristen oppilaiden opetuksessa on innos-

tuttu erilaisista tehtävistä, niiden tehokkuutta ei ole tutkittu tarpeeksi suhteessa perinteisiin ope-

tusmenetelmiin. (Mackey & McDonough 2013, 72.) 

Opetusta ohjaavia tapoja on olemassa useita. Esimerkiksi Jyrhämä, Hellström, Uusikylä ja Kan-

sanen mainitsevat 12 eri tapaa järjestää opetusta. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 

2016, 134.) 

1. Induktiivinen tapa tarkoittaa sitä, että oppiaineksen esittelyssä edetään kohti kokonaisuutta. 

Aloitetaan tutusta konkreettisesta asiasata kohti tuntematonta ja abstraktia aihetta. 

2. Deduktiivinen tapa puolestaan lähtee liikkeelle säännöistä tai kokonaisuuksista. 

3. Narratiivisella opetusmenetelmällä tarkoitetaan opetettavan asian tarinoiksi muokkaamista, 

jossa hyödynnetään satuja ja kertomuksia. 

4. Havainnollisuus ja kokemuksellisuus ovat menetelmiä, joissa oppilaat saavat autenttisia 

kohtaamisia. 

5. Eheyttäminen tarkoittaa eri oppiaineiden sisältöjen yhdistämistä toisiinsa. Eheyttäminen ta-

pana tarkoittaa luonnollisten kokonaisuuksien ja ilmiöiden opettamista projektipäivien ja 

teemaviikkojen kautta. 

6. Problematisointi on opetustapa, jossa ratkotaan ongelmia, sen sijaan että tietoja esitetään 

valmiina. 

7. Vallitsevan oppimisnäkemyksen käyttäminen opetuksen järjestämisen perustana. 

8. Muunnelmat, joissa sisällöistä muovataan peli. 

9. Muistamista helpottavat riimit ja runot. 

10. Havainnollistaminen visuaalisesti kuvien avulla. 

11. Tehtäväopetuksessa oppiaineksesta muodostetaan erilaisia tehtäviä. 

12. Aineksen jäsentäminen perussisällöksi ja ylimääräiseksi sisällöksi. 

 

Opetusmuotojen, työtapojen ja menetelmien valintaan vaikuttavat opetussisältö sekä oppimis-

tavoitteet. Opetuksen vuorovaikutus käsitteenä sisältää siis opetusmuodot, työtavat ja menetel-

mät. Vuorovaikutuksen työmuodot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään, joita ovat opettajakes-

keiset, oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset työmuodot. Opettajakeskeisellä työmuodolla 

tarkoitetaan sitä, että opettaja saattaa työn alkuun ja ohjailee sitä. Työmuoto voi sisältää esimer-

kiksi opettajan esityksen, opettajan kyselyn tai yhteisen harjoituksen. Oppilaskeskeinen työ-

muoto viittaa siihen, että työn eteneminen ja mahdollisesti myös sen suunnittelu on oppilaiden 
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varassa. Esimerkkinä mainittakoon yksilöllinen työskentely tai oppilaiden esitykset tai ryhmä-

työt. Yhteistoiminnallisia työmuotoja puolestaan ovat menetelmät, joissa työnjako on yhteinen 

eikä ole selkeää vastuunjakoa, kuten opetuskeskustelussa tai juhlassa. (Jyrhämä, Hellström, 

Uusikylä & Kansanen 2016, 181-182.) 

Tavoitteena vuorovaikutuksen eri työmuodoissa on lisätä oppilaiden vastuuta sitä mukaa kun 

lapset varttuvat. Tärkeää on itseohjautuvuuden kehittyminen, jotta oppilaat saavat valmiuksia 

itsenäisenä yhteiskunnan jäsenenä toimimiseen. Tärkeää olisi, että oppilaat saisivat vähintään 

kerran viikossa kokemuksia sekä opettajakeskeisistä, oppilaskeskeisistä että yhteistoiminnalli-

sista työmuodoista. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 181.) Kuvassa 1 on 

koottu erilaisia opetusmenetelmiä, minkä lisäksi liitteessä 1 on koottu erilaisia menetelmiä vi-

suaaliseksi huoneentauluksi.  

 

Kuva 1. Erilaiset opetusmenetelmät Jyrhämää, Hellströmiä, Uusikylää ja Kansasta mukaillen. 

(Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 183.) 
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2.5 Didaktiikka ja pedagogiikka 

Didaktiikka-termin kehitti alun perin Wolfgang Ratke (1571-1635) kollegoineen. Didaktiikka 

on johdettu kreikan kielen ilmaisusta didactica, joka tarkoittaa taitoa opettaa. Tältä pohjalta on 

muodostunut myös saksan kielen ilmaus die Didaktik sekä sen vastineet pohjoismaissa, Espan-

jassa, Italiassa ja Venäjällä. Englannissa puolestaan didactics-termi ei ole vakiintunut, vaan sen 

sijasta käytetään sanaa pedagogy tai research on teaching, eli opetuksen tutkimus. (Jyrhämä, 

Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 22.) 

Didaktiikka voidaan jakaa kahteen eri suuntaukseen, joita ovat deskriptiivinen ja normatiivinen. 

Deskriptiivinen didaktiikka korostaa opetuksen tutkimusta ja teorianmuodostusta, kun taas nor-

matiivinen didaktiikka korostaa opettajan pedagogista päätöksentekoa. Näiden kahden erona 

voidaan sanoa, että deskriptiivisen didaktiikan tavoitteena on objektiivisuus ja arvoneutraalius, 

kun taas normatiivinen didaktiikka perustuu yksilön arvoille ja ajattelulle. (Jyrhämä, Hellström, 

Uusikylä & Kansanen 2016, 14.) Tässä tutkimuksessa lähestymistapa didaktiikkaan on norma-

tiivinen. 

Saksalaisen filosofi Johan Herbartin didaktinen kolmio kuvaa suhteita opetuksen kolmen kes-

keisimmän elementin välillä. Kuvan 2 mukaan didaktiikka koostuu opettajan, oppilaan ja sisäl-

lön välisistä suhteista. Kaikki suhteet ovat oppimisen kannalta yhtä merkittäviä. Opettajan ja 

sisällön väliselle suhteelle keskeistä on kysymys ”mitä opetan?”, kun taas opettajan ja oppilaan 

välistä pedagogista suhdetta kuvaa kysymys ”miksi opetan”. Oppilaan ja sisällön välisen suh-

teen näkökulmasta keskeistä on didaktinen suhde, eli ”miten opetan”. (Stenberg 2011.) 

 

Kuva 2. Herbartin didaktinen kolmio, Stenbergiä mukaillen (Stenberg 2011). 



16 

 

3 Kulttuurienvälisen kasvatuksen periaatteet 

August ja Hakuta ovat tarkastelleet kulttuurienvälistä kasvatusta 33 eri aihetta käsittelevän tut-

kimuksen kautta. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, ettei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa 

opettaa kielivähemmistöön kuuluvia oppilaita, vaan eri tilanteissa ja kouluissa vaaditaan erilai-

sia lähestymistapoja. Toisaalta tutkimuksista on myös ilmennyt, että tehokkailla opettajilla on 

samansuuntaisia näkemyksiä opetuksesta, vaikka he luovatkin omat opetusohjelmansa vastaa-

maan oppilaiden tarpeisiin. Augustin ja Hakutan mukaan keskeistä tehokkaan oppimisympäris-

tön luomisessa on, että opetussuunnitelma vastaa yksilöllisiin oppimistarpeisiin ja että oppi-

laille tarjotaan monipuolisesti taitojen, kykyjen ja tiedon opetusta. Lisäksi vaaditaan koko kou-

lun laajuinen kannustava ilmapiiri, toimiva kasvatuskumppanuus sekä tasapainoinen opetus-

suunnitelma. (August & Hakuta 1997, 171-175.) 

Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen luettelevat kymmenen hyvän opetuksen tunnus-

merkkiä, jotka pohjautuvat Meyerin (2004, 17-18) ajatuksiin. Ensimmäiseksi he mainitsevat 

opetustapahtuman selkeän jäsennyksen, toiseksi aitoon opetukseen käytetyn ajan maksimoin-

nin ja kolmanneksi opiskelumyönteisen ilmapiirin. Neljäs tunnusmerkki on sisällön selkeä esit-

täminen ja viides harkittu ja mielekäs kommunikaatio. Kuudentena hyvän opetuksen tunnus-

merkkinä pidetään menetelmien moninaisuutta, seitsemäntenä yksilöllistä opiskelun tukea ja 

kahdeksantena järkevää harjoittelua. Kaksi viimeistä tunnusmerkkiä ovat selkeästi ilmoitetut 

suoritusodotukset sekä suunniteltu opiskeluympäristö. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kan-

sanen 2016, 120.) 

3.1 Konstruktiivisuus ja oppiaineiden integrointi 

Colen mukaan kulttuurienvälisessä opetuksessa tärkeää on oppiaineiden välinen integrointi, kä-

sitteellisten viitekehysten hyödyntäminen (use of conseptual frameworks) sekä opetuksen or-

ganisointi teemoihin. (Cole 2008, xvi). Augustin ja Hakutan mukaan myös systemaattinen op-

pilaan arviointi selkeyttää opetusta. (August & Hakuta 1997, 171.) Suomen opetussuunnitelman 

perusteissa oppiaineiden integrointi on mainittu useaan otteeseen, minkä lisäksi eheyttäminen 

on nähty yhtenä merkittävimmistä opetuksellisista periaatteista. Opetussuunnitelman perus-

teissa sanotaan esimerkiksi, että eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä ja 

sen tavoitteena on mahdollistaa opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riip-

puvaisuuksien ymmärtäminen. Opetussuunnitelmassa todetaankin, että eheyttäminen ”auttaa 
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oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi ko-

konaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa.” (Opetushallitus 2016, 32.) 

Colen mukaan oppilaiden aiemman tiedon, kokemusten sekä kulttuurisen pääoman tunnistami-

nen ja soveltaminen tukee oppimista. (Cole 2008, xvi). Oppilaiden aiemmalle tiedolle ja ym-

märrykselle rakentaminen on hyödyllistä, sillä se yhdistää oppiaineksen oppilaan henkilökoh-

taisiin kokemuksiin (August & Hakuta 1997, 181). Banksin mukaan kulttuurienvälisten ope-

tusmenetelmien tulisi olla konstruktivistisia, yksilöllisesti suunniteltuja, voimaannuttavia ja op-

pilasta osallistavia. (Banks 2002, 113.) 

3.2 Selkeys ja metakognitiivisten taitojen ja strategioiden opettaminen 

Selkeys (explicit skills instruction) on myös yksi kulttuurienvälisen kasvatuksen lähtökohdista. 

Rutiineilla voidaan selkeyttää opetuksen arkea, sillä rutiinit vähentävät oppilaiden riippuvuutta 

kielestä. Lisäksi esimerkiksi kirjallisilla ohjeilla, kuvilla, esineillä tai videoilla voi havainnol-

listaa opetusta ja tehdä siitä selkeämpää. Opettaja voi myös selkeyttää omaa kieltään säätämällä 

sitä sanastolta ja kieliopin rakenteilta oppilaan taitotasolle sopivaksi. Toinen keino on käyttää 

täsmällisiä ilmauksia toiminnan etenemisestä, esimerkiksi ”ensin”, ”seuraavaksi” ja ”vii-

meiseksi”. Usein asioita täytyy selittämisen lisäksi myös demonstroida. (August & Hakuta 

1997, 181.) 

Oppimisen kognitiivisten strategioiden opettaminen on Augustin ja Hakutan mukaan keskei-

sessä roolissa kulttuurienvälisessä opetuksessa (August & Hakuta 1997, 180). Myös Talibin 

mukaan metakognitio eli erilaiset strategiat ja tietämys helpottavat oppimista. Oppilaiden tem-

peramentti vaikuttaa myös siihen, millaisia opiskelustrategioita ja opiskelutyylejä oppiaineet 

vaativat. (Talib, Löfström & Meri 2004, 109.) Oppilaat, joille opetetaan metakognitiivisia tai-

toja, pystyvät valmistautumaan tehtäviin, tarkkailemaan omaa suoriutumistaan ja arvioimaan 

lopputulosta. Metakognitiivisten taitojen oppiminen auttaa maahanmuuttajaoppilaita etenkin 

asiayhteydestä irrotetuissa tehtävissä, sillä se auttaa oppilaita ymmärtämään miksi, milloin ja 

miten metakognitiivisia strategioita käytetään. (August & Hakuta 1997, 180.) 

3.3 Monimuotoiset oppimisympäristöt ja luovat menetelmät 

Kulttuurienvälisessä opetuksessa on tärkeää hyödyntää monimuotoisia oppimisympäristöjä, 

sillä maahanmuuttajataustaiset oppilaat hyötyvät tutustumisesta koulun ulkopuoliseen elämään 
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ja yhteiskunnan toimintaan. Erilaisten oppimisympäristöjen merkitystä ei voi kiistää, sillä op-

pimista tapahtuu koko ajan ja kaikkialla. (Salo 2014.) Colen mukaan teknologian käyttöä ei 

myöskään sovi unohtaa kulttuurienvälisessä opetuksessa (Cole 2008, xvi). Koulurakennusta ja 

sen tiloja tarkastellaan nykyään osana oppimisympäristöä, sillä tilat toimivat oppimista mah-

dollistavana ja rajaavana elementtinä. Opiskeluun vaadittavat tilat voivat olla sekä henkisiä että 

fyysisiä. Opettajan olisikin hyvä pohtia opetuksessa hyödynnettäviä oppimisympäristöjä, sillä 

niiden kautta voidaan kehittää esimerkiksi opetuksen pedagogiikkaa ja oppilaiden osallistu-

mista. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 187.) 

Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella viidestä eri näkökulmasta, joita ovat fyysinen, sosiaa-

linen, tekninen, paikallinen ja didaktinen. Fyysisestä näkökulmasta voi miettiä, miten tilaa voisi 

muuttaa. Sosiaalisessa ympäristössä tarkastellaan henkistä ilmapiiriä ja teknisessä teknologian 

tuomia mahdollisuuksia. Paikallisen ympäristön osalta tarkastellaan sitä, mikä voisi olla kiin-

nostava paikka, jossa oppimista voisi tapahtua. Didaktinen ympäristö puolestaan pitää sisällään 

sen, kuinka opettajan valinnat ohjaavat oppimista. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 

2016, 187.) 

Draama ja ilmaisutaito ovat tehokkaita maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetusmenetel-

miä, sillä ne tukevat kielen ja kulttuurin oppimista. Draamalla tarkoitetaan toimintaa, joka pe-

rustuu ihmisen aisteihin, älyyn, mielikuvitukseen ja eri ilmaisukeinoihin. Kasvatusmenetel-

mänä draama pyrkii kehittämään oppilaan itsenäisen ajattelun ja työskentelyn taitoja sekä ih-

misen persoonallisuutta kokonaisuutena. Ilmaisutaito puolestaan tarkoittaa äänellistä, ilmeel-

listä, eleellistä ja liikunnallista viestintää, jossa hyödynnetään ihmiskehoa sekä erilaisia väli-

neitä ja materiaaleja. Draaman ja ilmaisutaidon avulla tuetaan oppilaiden omien ja toisten op-

pilaiden tunteiden hyväksymistä ja ilmaisemista. Draama soveltuu hyvin monikulttuuriseen 

kasvatukseen, etenkin pedagogisen draaman ja monikielisten draamojen muodossa. (Pollari & 

Koppinen 2011, 147.) 

Luovan opettajan opetukselle ominaista on se, että opettaja muokkaa opetusta oppilaiden tar-

peita vastaavaksi ja etsii jatkuvasti uusia opetustapoja. Lisäksi luova opettaja pystyy jousta-

maan suunnitelmistaan ja mukauttamaan niitä myös opetuksen aikana. Luovalla opettajalla on 

käytössään laaja skaala opetusstrategioita ja tekniikoita, eikä hän ole sitoutunut yhteen opetus-

metodiin tai lähestymistapaan. Lisäksi opetus sisältää teknologiaa sekä luovia aktiviteetteja ja 
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perustuu akateemiselle ja pedagogiselle tiedolle. Luova opettaja on itsevarma ja halukas teke-

mään päätöksiä. Luova opettaja tavoittelee yksilöllistä opetustyyliä ja on halukas ottamaan ris-

kejä. (Richards & Jones 2015, 7.)  

3.4 Oppilaslähtöiset, osallistavat ja tehtäväorientoituneet tekniikat 

Oppilaslähtöiset aktiviteetit (student-directed activities) ja käytännön harjoittelu tukevat maa-

hanmuuttajien opetusta (August & Hakuta 1997, 171). Myös Colen mukaan oppilaiden osalli-

suus on keskeistä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa. Osallisuutta tukevina 

menetelminä hän mainitseekin ongelmalähtöisen (problem-based) opetuksen menetelmät sekä 

tosielämän käytännönläheiset harjoitukset (real-world applications of instruction). (Cole 2008, 

xvi). 

Osallisuutta lisäävät tekniikat eli total participation techniques (TPT) tarkoittavat, että opetuk-

sessa pyritään saamaan kaikki oppilaat osallistumaan. Opettajan täytyy kysyä kaikissa opetuk-

sen vaiheissa itseltään, osallistuvatko kaikki oppilaat ja mikä sen todistaa. Opettaja siis suun-

nittelee opetuksen niin, että hän saa välitöntä palautetta opetuksen aikaisesta oppilaiden osalli-

suudesta. Osallisuutta lisäävät tekniikat voivat edistää oppimista monella tapaa, olivat ne sitten 

tarkkaan suunniteltuja tai improvisoituja. (Himmele & Himmele 2009, 145, 148.) 

Osallisuutta lisäävien tekniikoiden hyötyihin voidaan lukea se, että se tarjoaa jatkuvaa todistus-

aineistoa oppilaiden osallistumisen tasosta ja mahdollistaa jatkuvan arvioinnin tunnin aikana. 

Lisäksi se maksimoi oppilaiden oppimiseen käytetyn ajan, koska aika käytetään aktiivisesti 

varsinaiseen tehtävään.  Tunneista tulee myös mielenkiintoisempia, sillä huomio siirtyy opet-

tajasta oppilaaseen. Osallisuutta lisäävät tekniikat myös tekevät opetuksesta ja luokasta yhtei-

söllisemmän ja lisäävät oppilaiden vuorovaikutusta. Tekniikat myös kasvattavat oppilaiden kie-

lellistä ja akateemista itsevarmuutta, sillä ne mahdollistavat turvallisen vuorovaikutuksen ikä-

tovereiden kanssa. (Himmele & Himmele 2009, 145, 148.) 

Tehtäväorientoitunut opetus on erityisen hyödyllistä toisen kielen kehitykselle, sillä erilaiset 

tehtävät kannustavat oppijaa käyttämään kieltä. Lisäksi tehtävät tarjoavat mahdollisuuksia har-

joitteluun, merkitysten neuvotteluun ja merkityksellisten kontekstien luomiseen kieliopin muo-

doille. Tehtävien aikana tapahtuva vuorovaikutus auttaa oppijoita kiinnittämään huomiota eroi-

hin oman kielen ja opittavan kielen eroihin. Tehtävien kautta on myös mahdollista saada impli-

siittistä eli epäsuoraa rakentavaa palautetta kieliopin muodoista. Implisiittisen palautteen on 
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nähty olevan hyödyllistä ja tarpeellista toisen kielen kehittymiselle. (Mackey & McDonough 

2013, 72.) 

Tehtäväperustaisia aktiviteetteja ja perinteisiä opettajajohtoisia aktiviteetteja verrattaessa ei 

löydetty merkittävää eroa eri aktiviteettityyppien välillä. Luultavasti tämä johtuu siitä, että mo-

lemmissa aktiviteettityypeissä on vahvuuksia ja lisäksi arvostukset ovat konteksti- ja kulttuuri-

sidonnaisia. Oppijan itsevarmuutta lisäävät aktiviteetit voivat tukea toisen kielen oppimispro-

sessia, minkä vuoksi perinteiset menetelmät mekaanisine toistoineen ja ulkoa opetteluineen 

saattavat tukea kielten oppimista jännittäviä oppilaita. Toisaalta on muistettava, että ihmiset 

eivät ole samanlaisia, minkä vuoksi yhtä oppilasta stressaavat aktiviteetit voivat olla toiselle 

mieluisia. Oppimisjännitys ei myöskään johdu pelkästään luokka-aktiviteeteista. Perinteiset ak-

tiviteetit voivat olla myös toimivia uusien rakenteiden harjoittelussa. On kuitenkin muistettava, 

että ei ole yhtä menetelmää ja lähestymistapaa, joka soveltuu kaikkiin opetustilanteisiin. 

(Mackey & McDonough 2013, 81.)  

3.5 Opetuksen sosiaalisen ulottuvuuden hyödyntäminen 

Cole on listannut kulttuurienvälisyyttä tukevia opetusmenetelmiä, joiden toimivuus on todis-

tettu sekä tutkimusten että käytännön luokkaopetuksen kautta. Yhteistyön merkitys korostuu 

hänen mukaansa kulttuurienvälisessä kasvatuksessa. Hänen mukaansa tehokkaina opetusmene-

telminä pidetään yhteistoiminnallista oppimista (cooperative learning) ja yhteistyössä tapahtu-

vaa ongelmanratkaisua (collaborative problem solving). (Cole 2008, xvi). 

Tällä hetkellä kulttuurienvälisen opetuksen vieraan kielen opetuksessa suositaan parityösken-

telyä tai pienryhmätyöskentelyä, koska niissä kieltä opitaan kommunikatiivisen vuorovaikutuk-

sen kautta. Vuorovaikutus nähdään hyödyllisenä, koska se tukee merkityksistä neuvottelua op-

pijoiden välillä, mahdollistaa kieleen liittyvien hypoteesien testaamisen ja oman oppijakielen 

vertaamisen muiden käyttämään kieleen. (Mackey & McDonough 2013, 89.) Myös August ja 

Hakuta ovat koonneet kulttuurienväliseen opetukseen liittyvää tutkimusta ja havainneet, että 

yhteistyöhön perustuva työskentely eli collaborative approach on ollut toimiva opetusmene-

telmä yläasteen ja lukion vähemmistöoppilaiden matematiikan ja tieteen opetuksessa. (August 

& Hakuta 1997, 180.)   
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Pari- tai ryhmätyöskentelyn etuna on Mackeyn ja McDonoughin mukaan se, että yhteistyölle 

tai asiantuntija/aloittelijamallille perustuva työskentely tuki heikommassa asemassa olevan op-

pijan suoritusta. Tällaisessa yhteistyössä oppilaiden välinen vuorovaikutus oli myös tasaista 

pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Useissa tutkimuksissa onkin todettu, että taitotasoiltaan 

heikommasta ja vahvemmasta oppijasta muodostetut parit oppivat vuorovaikutuksestaan ja yh-

teistyöstään. (Mackey & McDonough 2013, 91-92.) 

Kiusaaminen on Klemelän, Tuitun, Virran ja Rinteen mukaan kulttuurisen kasvatuksen suurim-

pia haasteita kouluissa. Tärkeää olisi painottaa kulttuurienvälistä kasvatusta kouluissa ja kes-

kittyä enemmän hyvien sosiaalisten suhteiden tukemiseen yhteisössä. Kiusaamista olisi tutki-

joiden mukaan mahdollista vähentää puuttumalla tiukemmin kiusaamiseen, lisäämällä ryh-

mäyttävää toimintaa ja kannustamalla yhteisölliseen tekemiseen ja sosiaalisten taitojen kehittä-

miseen. Haasteena on myös, että maahanmuuttajataustaiset oppilaat, etenkin pojat ovat toden-

näköisimpiä kiusaajia myös koulussa, useimmiten sosiaalisten taitojen tai kielitaidon puutteel-

lisuuden vuoksi. Lisäksi etenkin pojat reagoivat uuteen ja vaikeaan elämäntilanteeseen ylivilk-

kaudella, levottomuudella ja häiriökäyttäytymisellä. (Klemelä, Tuittu, Virta & Rinne 2011, 88-

89.) 

3.6 Suomi toisena kielenä -opetus 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden suomen kielen opetuksen pitäisi olla ongelmalähtöistä 

ja kontekstisidonnaista eli liittyä asiayhteyteen. Keskeisessä roolissa suomi toisena kielenä -

opetuksessa tulisi olla oppilaiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus sekä oppilaiden itsetutkis-

kelun taidot eli reflektiivisyys. Tutkimusten mukaan S2-oppilaat oppivat kieltä mieluiten au-

tenttisissa kielenkäyttötilanteissa sekä pienryhmissä. Oppimista edistävinä ja positiivisina teki-

jöinä oppilaat kokivat toisten oppijoiden auttamisen, reflektoinnin sekä ongelmalähtöisen op-

pimisen. (Salo 2014, 26.) Maahanmuuttajien kielitaidon kehittymisen ja oppimismotivaation 

kannalta olisi tärkeää lisätä vuorovaikutusta suomea äidinkielenään puhuvien kanssa. Maahan-

muuttajien kielenkehityksen yksi haasteista onkin, että heillä on liian vähän kontaktia suomea 

äidinkielenään puhuviin. Usein maahanmuuttajat viettävät paljon aikaa keskenään ja puhuvat 

silloin omaa äidinkieltään. (Taajamo & Puukari 2007, 122.) 

Kielenopetuksen menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisen ryhmän menetel-

mät painottavat kielen rakennetta. Näille menetelmille tavoitteena on kielijärjestelmän oppimi-

nen, jolloin kieliopin ja sanaston oppiminen korostuu. Toisessa ryhmässä ovat menetelmät, 
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joissa kielen välineellinen eli funktionaalinen ja vuorovaikutteinen luonne korostuu. Näissä me-

netelmissä tavoitteena on kielitaito, joka mahdollistaa kielen käyttämisen eri tarkoituksiin, ku-

ten tehtäviin, vuorovaikutukseen, tiedonhankintaan ja luovaan tuottamiseen. (Lintunen & Pie-

tilä 2014, 5.1) 

Kielten opetuksen menetelmien tarkkaa lukumäärää on vaikea sanoa, sillä menetelmien määrä 

ei ole yksiselitteinen. Kuusikymmentäluvulla Mackey (1965, 151) listasi teoksessaan 15 ylei-

sintä opetusmenetelmää, jotka edelleen ovat joissakin muodossa käytössä. 1986 Larsen-Free-

man ja Richards & Rodgers kirjoittivat omat näkemyksensä kielenopetusmenetelmistä ja näihin 

kahteen teokseen perustuvatkin nykyisessä käytössä olevat kieltenopetuksen määrittelyt. 

Menetelmät ovat Audiolingual Method, Communicative Methods, Community Language 

Learning, Direct Method, Grammar-Translation Method, Natural Approach, Oral Approach, 

Silent Way, Situational Language Teaching, Suggestopedia ja Total Physical Response. Näitä 

edellä mainittuja kielenopetuksen menetelmiä voidaan ryhmitellä yhteisten tunnistettavien piir-

teiden perusteella. Yksi ryhmittelyn tapa on jakaa menetelmät kolmeen ryhmään, joita ovat: 1. 

Kielikeskeiset menetelmät (language-centered methods), 2. Oppijakeskeiset menetelmät (lear-

ner-centered methods) ja, 3. Oppimiskeskeiset menetelmät (learning-centered methods) (Ku-

maravadivelu 2003, 24.) 

Kieliopin opetus on ollut pitkään yksi vieraan kielen opetuksen kiistanalaisista aiheista, ja kie-

liopin opetuksen tehokkuudesta väitellään edelleenkin. On olemassa erimielisyyttä siitä, onko 

mahdollista, että eksplisiittinen kieliopin opetus voi muuttua implisiittiseksi vieraankielen tie-

doksi, jota voi käyttää kommunikaatiossa. Useat tutkijat (Hulstiin 2002, Paradis 2009 ja Ellis 

2002) ovat argumentoineet, että vaikka eksplisiittinen tieto ei muutu implisiittiseksi, se voi silti 

tukea kielenoppimista. Myös Mackey ja McDonough ovat todenneet, että eksplisiittinen kie-

lenopetus on keskeinen osa vieraan kielen oppimista, sillä sisäistettynä se voi syventää ymmär-

rystä kielestä. (Mackey & McDonough 2013, 89 & 91-92.) 

Natiivikielen ja -kulttuurin hyödyntäminen opetuksessa on sekä Augustin ja Hakutan että 

Mackeyn ja McDonoughin mukaan hyödyllistä maahanmuuttajien opetuksessa. Augustin ja 

Hakutan mukaan hyödyt näkyvät merkittävänä teemana kulttuurienvälistä kasvatusta koske-

vassa tutkimuksessa joko suorasti tai epäsuorasti (August & Hakuta 1997, 171 & 176). 

Mackeyn ja McDonoughin mukaan natiivikielen käyttäminen tukee sekä kognitiivista että so-

siaalista toimintaa, jota tarvitaan oppimistehtävissä. Natiivikielen salliminen tekee oppilaiden 
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välisestä kanssakäymisestä sujuvampaa ja tasapainoisempaa, kun taas sen kieltäminen voi ai-

heuttaa yhden oppilaan dominointia ja yhteistyön vaikeutumista. (Mackey & McDonough 

2013, 91.) 

Natiivikielen hyödyntämistä vieraan kielen oppimisessa on tarkasteltu useissa tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Swainin ja Lankinin tutkimuksen mukaan oppijat käyttivät natiivikieltä kolmeen 

päätarkoitukseen: tehtävän vaiheiden hallintaan ja tehtävässä etenemiseen, sanaston etsintään 

ja vieraan kielen kieliopin analysointiin sekä vuorovaikutukseen tehtävään liittymättömissä 

keskusteluissa sekä erimielisyyksissä. Swainin ja Lankinin mukaan natiivikielen käyttö palveli 

sekä kognitiivisia että sosiaalisia funktioita, joita tehtävän suorittamiseen vaadittiin. Natiivikie-

len hyödyntämistä ovat tutkineet myös Scott ja de la Fuente, joiden mukaan vuorovaikutus op-

pilaiden välillä oli sujuvampaa ja tasapainoisempaa, kun oppilaiden sallittiin käyttää äidinkiel-

tään opetuksen aikana. Lisäksi äidinkielen hyödyntäminen lisäsi metakielellisen termistön käyt-

töä tehtävän suorittamisessa. (Mackey & McDonough 2013, 91-92.) 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata perusopetukseen valmistavassa VALO-opetuksessa 

työskentelevien opettajien työtä ohjaavia periaatteita sekä erilaisia opetusmenetelmiä, oppimis-

ympäristöjä ja teemoja. Tutkimukseni on laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä sovel-

tava yhdistelmätutkimus, joka toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Kyselylomakkeessa 

oli 25 kysymystä, jotka oli jaettu viiteen osioon. Kysymyksistä 14 oli kvantitatiivisesti muo-

toiltuja, kun taas 11 oli kvalitatiivisesti muotoiltuja. Tarkemmat tutkimuskysymykset löytyvät 

liitteestä 2. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tietoisuutta VALO-opetuksen didaktisista erityis-

piirteistä ja jakaa tutkimustuloksia perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajille, jotta tie-

toisuus kulttuurienvälisestä kasvatuksesta lisääntyisi opettajien keskuudessa. Lisäksi tavoit-

teena on parantaa omaa ymmärrystäni VALO-opetuksen perusperiaatteista. 

Tutkimuksessa kokemukset ovat yksilöllisiä, ainutkertaisia sekä kontekstisidonnaisia ilmiöitä 

(Latomaa & Suorsa 2011, 187, Ruohotie 2000, 11). Tässä tutkimuksessa didaktiikalla tarkoite-

taan taitoa opettaa ja tehdä päätöksiä (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 22) ja 

maahanmuuttajalla viitataan kehen tahansa henkilöön, joka on muuttanut maahan Suomen val-

tion rajojen ulkopuolelta (Maahanmuuttovirasto 2017). Tutkimuksessa käytetään termiä kult-

tuurienvälisyys, jolla tarkoitetaan eri kulttuurien välillä vallitsevaa tasa-arvoista ja molemmin-

puoliselle kunnioitukselle perustuvaa vuorovaikutusta. Kulttuurienvälinen kasvatus on prosessi 

yhteiskunnan kehittämiseksi. Kulttuurienvälisessä kasvatuksessa kaikkia kansalaisia, ei aino-

astaan vähemmistöjä, kasvatetaan erilaisuuden vaalimiseen ja eri kulttuurien ja kielten arvosta-

miseen. (Hernes 2004, 13, 134.)  

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaiset periaatteet ohjaavat VALO-opettajien työtä? 

2. Millaisia opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja teemoja VALO-opettajat käyttävät 

työssään? 

Kysely toteutettiin sähköisellä Surveypal-lomakkeella, johon VALO-opettajat pystyivät vas-

taamaan 29.6.-3.9.2017. välisenä aikana. Linkki kyselyyn jaettiin VALO-opettajien suljetussa 

Facebook-ryhmässä. Vastauksia saatiin 27:ltä VALO-opettajalta ympäri Suomea. Tutkimusky-

selyyn vastanneilla oli kokemusta perusopetukseen valmistavan opetuksen VALO-opettajana 
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toimimisesta, ja he olivat halukkaita jakamaan kokemuksiaan perusopetukseen valmistavasta 

opetuksesta. Rajasin tutkimukseni koskemaan vain VALO-opettajia, sillä halusin keskittyä ni-

menomaan kulttuurienväliseen kasvatukseen. Eri paikkakunnilla opettaville VALO-opettajille 

suunnatulla kyselyllä halusin saada monipuolisen ja Suomen kokonaistilannetta kuvaavan nä-

kökulman tutkimukseen. 

Tutkimuksessa on huomioitu eettinen näkökulma kokonaisvaltaisesti. Opettajien ammattijär-

jestön mukaan opettajan eettinen osaaminen koostuu monista eri osa-alueista. Opetusalan am-

mattijärjestö OAJ:n mukaan opettajan eettiset periaatteet sisältävät moniarvoisuuden sekä opet-

tajan suhteen työhön ja oppilaaseen. (OAJ) Tavoitteenani pro gradu -tutkielman tekemisessä on 

kehittää omaa suhdettani opettamiseen sekä siihen liittyviin periaatteisiin, minkä vuoksi tutkin 

nimenomaan periaatteita ja menetelmiä. Haluan kehittää opettajuuttani analyyttisemmäksi ja 

reflektiivisemmäksi, jotta pystyn tarkastelemaan myös omaa osaamistani kriittisemmin. Tutki-

muksen aikana tarkastelen myös omaa kulttuurienvälisen opettajan identiteettiäni sekä periaat-

teita, joille oma opettajuuteni rakentuu. 

Yhtenä eettisen osaamisen alueena opettajan työssä on oman työn ja ammattitaidon kehittämi-

nen sekä oman toiminnan arviointi. (OAJ) Tämän pro gradu -tutkielman aikana olen pyrkinyt 

kehittämään omaa osaamistani kasvatustieteellisen tutkimuksen ja kulttuurienvälisen kasvatuk-

sen osa-alueilla. Lisäksi olen pyrkinyt kehittämään omaa ammatillista osaamistani laaja-alai-

semmaksi ja näkemystäni kokonaisvaltaisemmaksi. Siksi olen valinnut aiheen, jossa pääsen 

tutkimaan VALO-opetuksen opetusmenetelmiä sekä periaatteita niiden kokonaisvaltaisena il-

miönä. 

Opettajan ja oppijan suhde on myös yksi eettisen osaamisen alue. On tärkeää, että opettaja huo-

mioi oppijan ainutkertaisena yksilönä ja ottaa huomioon oppilaat, jotka tarvitsevat erityistä huo-

lenpitoa ja suojelua. (OAJ) Aiemmissa sosionomin opinnoissani sekä kandidaatin tutkinnossa 

olen perehtynyt erityispedagogiikkaan ja tässä tutkimuksessa laajennan erityispedagogista nä-

kemystäni myös kulttuurienvälisen kasvatuksen alueelle. Tutkimuksessa ainutkertaisuus ja yk-

silöllisyys näkyvät monissa muodoissa, esimerkiksi tutkimusmenetelmien valinnassa sekä kir-

joituksen muotoilussa.  

Yksi opettajan eettisen osaamisen osa-alueista on moniarvoisuus. Käytännössä se tarkoittaa 

sitä, että opettaja huolehtii siitä, että kaikilla oppilailla on samat yhteiskunnan jäsenen oikeudet 

ja velvollisuudet. Opettajan tehtävä on myös huolehtia, että oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

kulttuureja kohdellaan tasapuolisesti eikä ketään syrjitä. (OAJ) Tässä pro gradu -tutkielmassa 
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tavoitteena on tutkia perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajien periaatteita ja 

menetelmiä. Tietoisuus oman opetuksen peruspilareista parantaa omalta osaltaan opetuksen 

laatua, mikä on tärkeää, jotta lapset saavat tasa-arvoista opetusta suhteessa kulttuuritaustaltaan 

suomalaisiin lapsiin. 

4.2  Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Kasvatustieteen tutkimukselle voidaan määritellä kaksi päätehtävää, joita ovat teoreettinen sel-

keyttäminen ja empiirinen tutkimus. Teoreettisen selkeyttämisen tavoitteena on tuottaa käsite-

järjestelmiä tietojen, havaintojen ja toimintojen hallitsemiseen ja niistä keskustelemiseen. Em-

piirinen tutkimus puolestaan pyrkii kuvailemaan tapahtumia ja asioita teoreettisesti ja perus-

teellisesti. Lisäksi tavoitteena on testata oletusten paikkansapitävyyttä. (Pikkarainen 2003.) Pro 

gradu -tutkielmani on empiirinen tutkimus, jossa tarkastellaan perusopetukseen valmistavan 

opetuksen opettajien kokemuksia teoreettisen taustan pohjalta. 

Pro gradu -tutkielmani on lisäksi yhdistelmätutkimus, jossa yhdistän kvalitatiivisen ja kvanti-

tatiivisen tutkimuksen periaatteita. Gorardin ja Taylorin mukaan englanninkieliset termit com-

bining methods, mixed methods research, multimethod ja integrated research viittaavat kaikki 

tutkimukselliseen menetelmään, jossa yhdistyvät sekä kvalitatiiviset että kvantitatiiviset mene-

telmät. (Gorard & Taylor 2004, 1) Tutkimusaineiston keräämiseen käytettyjen menetelmien 

perustana täytyy aina olla tutkimuskysymys. (Kuada 2012, 117.) Valitsin yhdistelmätutkimuk-

sen, koska halusin yhdistää molempien tutkimusmenetelmien parhaat puolet ja saada mahdol-

lisimman laadukkaan aineiston. 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus on perinteisesti nähty päinvastaisina tutkimusme-

netelminä ja niiden yhdistämistä ei ole nähty tarpeellisena. Kuitenkin molemmilla menetelmillä 

on omat vahvuutensa, joita asianmukaisesti yhdistämällä voidaan päästä jopa parempiin tulok-

siin. (Gorard & Taylor 2004, 1) Tutkimuksessa hyödynnetään yhdistelmätutkimusta, koska ha-

lusin yhdistää laadullisen näkökulman ja saada laadullisten kysymysten kautta monivivahteisia 

kokemuksia. Toisaalta halusin hyödyntää lähtökohtaisesti määrällisenä pidettyä menetelmää, 

sähköistä kyselyä, jotta tutkimukseen saadaan määrällisesti enemmän kokemuksia koko Suo-

men alueelta.  
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Yhdistelmätutkimuksen on sanottu olevan keskeinen tekijä sosiaalisten tieteenalojen, kuten pe-

dagogisen tutkimuksen kehittämisessä. Yhdistelmätutkimus vaatii tutkijalta enemmän osaa-

mista, mutta toisaalta se myös lisää tutkijan kykyä tarkastella kriittisesti monenlaista tutki-

musta. Lisäksi yhdistelmätutkimus on vaikuttavampi, kuin yhden menetelmän tutkimus, sillä 

numerot voivat olla vaikuttavampia päättäjien silmissä, kun taas tarinat muistetaan paremmin. 

(Gorard & Taylor 2004, 7.) Valitsinkin yhdistelmätutkimuksen, sillä halusin haastaa itseäni 

tutkijana. Olen aiemmissa tutkimustöissäni tutustunut molempiin menetelmiin ja havainnut, 

että menetelmiä soveltamalla voi päästä parempaan lopputulokseen. 

Yhdistelmätutkimus sopii myös hyvin sellaisiin tilanteisiin, jossa taustateoria aiheesta on mini-

maalista ja tutkimuksen tavoitteena on luoda käyttöteoriaa. (Gorard & Taylor 2004, 7.) Opetta-

misen periaatteista on Suomessa melko vähän akateemista tutkimusta ja etenkin VALO-opet-

tajien periaatteita ja menetelmiä koskevaa tutkimusta on vähän. Ulkomaalainen tutkimus puo-

lestaan koskee lähinnä toisen vieraan kielen oppimista, ei niinkään kokonaisvaltaista perusope-

tuksen opetusta toisella vieraalla kielellä. Tavoitteenani onkin koota opettajien kokemuksia, 

jotta yleiseen tietouteen tulisi lisää teoriaa juuri kulttuurienvälisestä opetuksesta ja sen periaat-

teista ja menetelmistä. 

Voidaan sanoa, että kaikki menetelmät sosiaalitieteissä ovat laadullisia eli kvalitatiivisia, 

vaikka havaitut laadulliset piirteet laskettaisiinkin. Toisaalta kaikki analyysimenetelmät hyö-

dyntävät myös kvantitatiivisia eli määrällisiä tekijöitä ainakin jossain muodossa. Esimerkiksi 

jo sanat ”useimmat, jotkin, kaikki, ei yksikään, muutama” ovat periaatteessa numeerisia il-

mauksia. Laadulliset analyysimenetelmätkin perustuvat siis määrällisille termeille, vaikka mää-

rällisen tutkimuksen lähtökohtana onkin yksilöiden ainutkertaisuus. Yksilöllisyys ja ainutker-

taisuuskin ovat lähtökohdiltaan määrällisiä käsitteitä, sillä ne perustuvat numerolle yksi. 

(Kuada 2012, 118.) 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkijalla on hypoteesi, jonka paikkansapitävyyttä tutkitaan, kun 

taas laadullisessa tutkimuksessa tutkija etsii merkityksiä tutkimusaineistosta. (Kuada 2012, 

118). Tutkimuksessa on analysoitu tutkimusaineistoa ilman lähtökohtahypoteesia, minkä 

vuoksi tutkimus tältä osin on laadullinen. Kuadan mukaan määrällisessä tutkimuksessa asiat 

ovat selkeitä muuttujia, joiden mittausmenetelmät on systemaattisesti standardisoitu ennen ai-

neiston keräämistä. Laadullisessa tutkimuksessa konseptit voivat olla teemoja, aiheita tai luo-

kitteluja, joiden arviointi riippuu tutkijasta ja tilanteesta. (Kuada 2012, 118.) Tutkimuksessa on 
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hyödynnetty määrälliselle tutkimukselle tyypillistä systemaattista mittausta numeerisen as-

teikon avulla, mutta myös avoimia teemoja, joihin vastaaminen on vapaampaa ja aineisto laa-

dullisempaa. 

Tutkimuksessa on tuloksena sekä määrällistä dataa (esimerkiksi vastaajien taustatiedot) että 

laadullisia kokemuksia (esimerkiksi menetelmien kuvaukset). Kuadan mukaan tarkat numeeri-

set tulokset ja mitat ovat tyypillisemmin määrällistä aineistoa, kun taas laadullisessa tutkimuk-

sessa aineisto on sanojen, kuvien, dokumenttien, havaintojen tai tekstien muodossa. (Kuada 

2012, 118.) Tutkimuksessa hyödynnän analyysissä määrälliselle tutkimukselle tyypillisiä tau-

lukoita ja diagrammeja, mutta myös laadulliselle tutkimukselle tyypillistä yleistystä ja teemoit-

telua. Analyysivaiheessa lainaan ja etsin otteita laadullisesta aineistosta, jotta voin organisoida 

aineiston loogiseksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

Usein laadullisessakin tutkimuksessa täytyy hyödyntää jonkinlaista laskutapaa vastausten ka-

tegorisoinnissa, jotta voidaan muodostaa teemoja tai kategorioita. Rajattu määrällisyyden hyö-

dyntäminen auttaa siinä, etteivät tutkimustulokset kuulosta yksittäisiltä anekdooteilta tai tari-

noilta. Laadullisessakin tutkimuksessa voi olla hyödyllistä mainita, kuinka moni vastaajista oli 

samaa mieltä jostakin asiasta. (Gorard & Taylor 2004, 6.) Tässä tutkimuksessa onkin mainittu 

myös vastaajamäärät osana aineistoa. 

Tutkimukseni lähtee pääosin laadullisista lähtökohdista, vaikka menetelmissä on myös määräl-

lisiä piirteitä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökoh-

tana on tavoite todellisen elämän kuvaamisesta kokonaisvaltaisesti. Tarkoituksena on pikem-

minkin paljastaa uusia tosiasioita, kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä totuudesta. Tut-

kimuksessa ilmenneitä tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tarkastellaan monita-

hoisesti ja yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164.) Tutkimukseni 

taustalla on halu tarkastella VALO-opetuksen periaatteita ja menetelmiä holistisesti eri näkö-

kulmista ja tuoda esille VALO-opettajien ainutlaatuisia kokemuksia opettamisesta.  

Lisäksi laadullisen tutkimuksen lähtökohta on, että tutkimus ei voi olla objektiivinen, vaan tu-

lokset ovat paikasta ja ajasta riippuvaisia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161, 164). Tut-

kimukseni tuloksiin saattaa vaikuttaa kasvattajien toimintaympäristö, ja tuloksissa saattavat nä-

kyä esimerkiksi opetuspaikkakunnan tai opetuskokemuksen aiheuttamat vaihtelut. Lisäksi eri-

laiset ajankuvalle tyypilliset piirteet, kuten erilaisten oppimiskäsitysten ja opetussuunnitelmien 

muutokset, voivat näkyä opettajien vastauksissa. 
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Latomaan ja Suorsan mukaan kokemustutkimuksen kannalta on tärkeää kyetä määrittelemään, 

miten kokemus tutkimuksessa hahmotetaan. Henkilökohtaisuus on yksi kokemuksen luonteen-

omainen piirre. Lisäksi kokemus on yksilöllinen ja ainutlaatuinen sekä aikaan ja paikkaan si-

dottu. (Latomaa & Suorsa 2011, 184.) Pelkkä kokemus ei välttämättä johda oppimiseen, mutta 

se voi olla oppimisen ja kehittymisen väline (Ruohotie 2000,11). Tutkimuksessa kokemus on 

yksilöllinen, ainutkertainen ja kontekstisidonnainen ilmiö, joka mahdollistaa kehittymisen. 

4.3  Tutkimusmenetelmät 

Pro gradu -tutkielmassa on käytetty menetelmänä sähköistä Surveypal-kyselylomaketta, jonka 

vastauslinkki jaettiin VALO-opettajien suljetussa Facebook-ryhmässä. Vallin mukaan kysely-

lomake on yksi perinteisemmistä tutkimusmenetelmistä ja nykyisin kyselylomakkeita voi to-

teuttaa myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköpostin, sosiaalisten medioiden tai verk-

kosivujen välityksellä. (Valli 2015, 84.) Toteutin kyselyn Surveypal-alustalla, sillä sähköisellä 

kyselyllä oli mahdollista saada enemmän vastauksia eri puolelta Suomea nopeammin ja tehok-

kaammin kuin paperisella kyselyllä tai haastatteluilla. Lisäksi sähköinen lomake on tutkimus-

muoto, joka vaatii suhteellisen vähän vaivannäköä vastaajilta.  

Kyselylomaketutkimus voi olla joko poikittaistutkimus eli poikkileikkausaineistolla toteutettu 

tutkimus tai pitkittäis- eli seurantatutkimus. Poikittaistutkimus tarkoittaa aineiston keräämistä 

yhden ajankohdan aikana useilta vastaajilta, kun taas seurantatutkimuksessa samoja vastaajia 

tutkitaan eri ajankohtina. (Valli 2015, 121.) Tutkimukseni ajoittuu vain yhteen ajankohtaan, 

minkä vuoksi se on poikittaistutkimus. Halusin saada tietoa opettajien kokemuksista, enkä niin-

kään selvittää, mikä aiheuttaa kokemukset tai miten ne muuttuvat ajan kuluessa.  

Sähköinen kyselytutkimus helpottaa aineistonkäsittelyä, sillä tutkijan ei tarvitse erikseen syöt-

tää aineistoa paperilta tietokoneelle. Tämä poistaa myös tutkijan lyöntivirheet, jotka voivat tulla 

aineiston syöttövaiheessa. Toisaalta sähköisissä kyselyissä vastausprosentti voi jäädä paperiky-

selyä pienemmäksi, mikäli vastaajat pitävät paperilla vastaamista helpompana. Esimerkiksi 

vastaajien ikä voi vaikuttaa vastausprosenttiin: nuoret saattavat vastata innokkaammin sähköi-

seen kyselyyn. (Valli 2015, 93.) Tutkimuksessa sähköiseen kyselylomakkeeseen vastasivat kai-

ken ikäiset opettajat, joten sähköinen kysely ei vähentänyt vanhempien opettajien vastaamista. 

Lisäksi sähköinen aineisto helpotti huomattavasti aineiston analyysiä. 
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Kyselytutkimus on lähtökohtaisesti määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta, minkä vuoksi mi-

tattavien asioiden tilastollinen tutkiminen edellyttää oikeanlaisten mittareiden laatimista. Ky-

selylomakkeella on mahdollista mitata tutkittavaa ilmiötä huolellisesti valmisteltujen kysymys-

ten ja väitteiden avulla. (Vehkalahti 2014.) Tutkimuksessa kyselylomakkeen kysymykset muo-

toiltiin tutkimuksen tietoperustan ja tieteellisen aineiston pohjalta ja ne rajattiin tarkasti koske-

maan nimenomaan tutkittuja osa-alueita. Esimerkkejä tutkimuskysymysten laadullisesta ja 

määrällisestä muotoilusta löytyy liitteessä 3. Kysymysten muotoilussa pyrin myös yksiselittei-

syyteen ja selkeyteen, jotta vastaajat eivät ymmärtäisi kysymyksiä väärin. Määrällisen tutki-

musotteen ja kyselytutkimuksen avulla oli mahdollista saada laajempi ja kokonaisvaltaisempi 

käsitys VALO-opettajien kokemuksista. Toisaalta aineiston systemaattisella analysoinnilla ja 

avoimilla laadullisilla kysymyksillä saatiin yksityiskohtaista tietoa. 

Vallin mukaan kyselytutkimuksen alussa on usein taustakysymyksiä, joiden avulla selvitetään 

kyselyyn vastanneiden sukupuolta, ikää ja koulutusta. Nämä kysymykset toimivat myös läm-

mittelynä varsinaiseen vastausosioon. Lisäksi taustakysymyksiä voidaan käyttää selittävinä 

muuttujina, eli niitä tarkastellaan suhteessa tutkittavaan asiaan. (Valli 2015, 86.) Tutkimuksessa 

taustakysymykset olivat osallistujien sukupuolen, iän ja koulutuksen lisäksi työkokemus, ope-

tuskunta ja oppilaiden määrä.  

Kyselytutkimuksen osiolla tarkoitetaan yksittäistä kysymystä tai väitettä, jolla mitataan lähtö-

kohtaisesti vain yhtä asiaa. (Vehkalahti 2014) Tutkimuskysely koostui kahdenlaisista kysymyk-

sistä: avoimista vastauslaatikoista sekä kysymyksistä, joilla vastaajat merkitsivät mitta-as-

teikolle suhtautumisensa tutkittaviin asioihin. Vallin mukaan VAS-mittarin jalostuneempi 

muoto on yksisuuntainen intensiiviasteikko, jossa viivalla on numerot 1-10, joiden väliltä vas-

taaja valitsee, kuinka tärkeä jokin asia vastaajalle on. Kysymysten järjestyksen vaihtelu voi 

vähentää vastausten suuntautumista tiettyyn suuntaan, joka saatetaan ymmärtää ”oikeana”. 

(Valli 2015, 103.) Tutkimuksessa käytettiin yksisuuntaista intensiiviasteikkoa suhtautumisen 

mittaamiseen, mutta kysymyksissä kysyin mielipidettä samasta ilmiöistä eri tavoilla negatiivi-

sesti ja positiivisesti. 

Kyselylomakkeen pituuteen täytyy kiinnittää huomiota, sillä liian pitkä lomake voi karkottaa 

vastaajia tai aiheuttaa vastausten keskeytymisen. Lisäksi pitkä lomake voi heikentää lomakkeen 

viimeisten vastausten laatua. (Valli 2015, 87.) Tutkimukseni kyselylomakkeessa pyrin 

tekemään kysymyksistä mahdollisimman ytimekkäitä ja selkeitä. Selkeytin vastaamista 

numeerisilla vaihtoehdoilla, mutta varmistin halukkaille mahdollisuuden kommentointiin 
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lisäämällä myös avoimet vastauskohdat. Vallin mukaan lomakkeeseen vastaamisesta tulisi 

tehdä mahdollisimman houkuttelevaa, esimerkiksi kirjoittamalla kieliopillisesti hyvää tekstiä 

sekä muotoilemalla kysymykset vastaajalle henkilökohtaiseen muotoon. (Valli 2015, 87.) 

Kyselytutkimuksessa kiinnitettiin kieliasun lisäksi huomiota lomakkeen visuaaliseen puoleen, 

kuten väreihin, muotoiluihin ja valintanäppäinten käytännöllisyyteen.  

Tutkimuskyselyn otantamenetelmän valinta on tärkeä, jotta isosta perusjoukosta saadaan 

pienempi ryhmä, jonka tulokset kuvaavat mahdollisimman hyvin perusjoukkoa. (Valli 2015, 

94.) Tutkimukseni perusjoukkona oli valmistavan perusopetuksen VALO-opettajat. Lähestyin 

VALO-opettajia Facebook-ryhmässä, joka on tarkoitettu ainoastaan VALO-opettajille. Kirjoitin 

ryhmään viestin, jossa kannustin opettajia vastaamaan pro gradu -tutkielmani kyselyyn. 

Yksivaiheinen ryväsotanta tarkoittaa, että hyödynnetään olemassa olevia rakenteita, kuten 

koululuokkia. Tämä nopeuttaa ja helpottaa aineistonkeruuta. (Valli 2015, 97.) Hyödynsin 

tutkimukseni yksivaiheisessa ryväsotannassa VALO-opettajien suljettua Facebook-ryhmää, 

jonka jäsenet ovat toimineet tai toimivat VALO-opettajan tehtävissä. 

4.4  Aineiston analyysi 

Hirsjärvi toteaa, että päätelmien teko aineistosta vaatii usein esitöitä. On varmistettava, ettei 

saatuun aineistoon sisälly selviä virheitä tai puuttuvia tietoja ja mikäli aineistossa on puutteita, 

tutkimus uusitaan. Aineisto täytyy myös järjestää analyysiä varten. (Hirsjärvi ym. 2009, 221–

223) Aineistoa on mahdollista kuvailla sekä laadullisesti että määrällisesti ja usein se voi olla 

hyödyllistäkin. Tutkittava aihe ja informaation tarve määrittävät, valitaanko kvalitatiivinen vai 

kvantitatiivinen analyysi. (Kansanen & Uusikylä 2004, 223.) Tutkimuksessa on hyödynnetty 

sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistonanalyysiä. Tässä kappaleessa kuvailen ensin 

laadullisen aineiston analyysiä kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin, minkä jälkeen olen 

avannut määrällisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Tarkemmat esimerkit laadullisen aineis-

tonanalyysin vaiheista löytyvät tutkimuksen lopusta liitteistä 4-7. Laadullinen aineisto koostui 

opettajien vastauksista osioissa, jotka olivat opetuksen menetelmät, oppimisympäristöt, ope-

tuksen teemat sekä opetusmateriaalit.  

Laadullisen aineiston analyysivaiheessa hyödynsin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä: taulukoin 

avoimiin vastausosioihin kirjoitetut laadulliset vastaukset kommentti kerrallaan ja pelkistin lau-

seet. Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysia voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tut-

kimuksissa. Sisällönanalyysi muodostuu kolmesta vaiheesta: redusoinnista eli pelkistämisestä, 
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ryhmittelystä eli klusteroinnista sekä abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden luomisesta. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä empiirinen tieto liitetään teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2012, 117.) Tutkimukseni analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta abstrahointivaiheessa koke-

muksellinen aineisto yhdistetään teoreettisiin käsitteisiin. Käsitteet tuodaan analyysiin tietope-

rustasta valmiina. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 117.) 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkistettiin, eli poistin tutkimustulosten 

kannalta epäolennaiset kommentit ja kokemukset, jotka eivät vastanneet tutkimuskysymyk-

seen. Lisäksi kirjoitin tutkimukseen osallistuneiden kokemukset kirjakieliseen muotoon, jotta 

opettajia ei olisi mahdollista tunnistaa. Toisessa vaiheessa vastaukset ryhmitellään käymällä ne 

tarkasti läpi ja etsimällä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia, jolloin samaa asiaa tarkoittavat 

käsitteet ryhmitellään ja muodostetaan alaluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 117). Opettajien 

vastauksia oli suhteellisen helppo ryhmitellä, sillä vaikka vastaukset itsessään olivat hyvin eri-

laisia, kuuluivat ne selkeästi tiettyihin alaluokkiin. Teemoja oli erilaisia, mutta esimerkiksi 

luonto nousi selkeäksi alaluokaksi. Viimeisenä vaiheena on abstrahointi, jossa muodostetaan 

yläluokkia samansisältöisiä alaluokkia yhdistämällä. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin abstra-

hointivaiheessa alkuperäistiedon eli aineiston käyttämistä ilmauksista muodostetaan teoreetti-

sia käsitteitä. Nämä teoreettiset käsitteet muodostetaan tutkimuksen tietoperustan pohjalta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2012, 91–117.) 

Kvantifioivaa sisällönanalyysiä voidaan kutsua myös tilastolliseksi sisällön erittelyksi, jonka 

tavoitteena on jäsentää aineistoa tiiviimmin ja selkeämmin, kuin miten sen ilmenee alkuperäi-

sessä muodossaan. (Kansanen & Uusikylä 2004, 225) Tässä tutkimuksessa kvantitatiivinen ai-

neisto on esitetty selkeämmin erilaisten taulukoiden ja kuvioiden avulla. Ronkaisen ja Karja-

laisen mukaan kvantitatiivinen tutkimus hyödyntää asioiden määriä sekä eroja esimerkiksi ryh-

mien välillä (Ronkainen & Karjalainen 2008, 19.) Tutkimuksessani tarkastelen, kuinka moni 

opettaja valitsee tietoperustasta nousseet periaatteet ja opetusta ohjaavat asiat hyödyllisiksi ope-

tuksen kannalta. Lisäksi vertailen eroja periaatteissa eri koulutustaustoista olevien ja erikokoi-

sissa kunnissa opettavien välillä. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on kyse mittaamisesta: asia hajotetaan muuttujiksi, joista ke-

rätään havaintoja kysymällä konkreettisia osakysymyksiä. Kvantitatiivisen aineiston analyysi 

perustuu siihen, miten asiat kysytään. Aineiston vastaukset luokitellaan ennalta nimettyjen mit-
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tareiden avulla. (Ronkainen & Karjalainen 2008, 19.) Tämän tutkimuksen mittareiksi ovat muo-

dostuneet opetuksen periaatteet, jotka nousivat tutkimuksen tietoperustasta. Opettajat ovat ky-

selyssä vastanneet kysymyksiin siitä, mitkä opetuksen periaatteet ovat tärkeitä ja kuinka tär-

keitä periaatteet ovat erilaisilla asteikoilla.  Lisäksi opettajat ovat vastanneet kvalitatiivisiin 

taustakysymyksiin. Analyysivaiheessa eri osa-alueiden vastauksista on muodostettu vastaaja-

määrien ja tärkeysasteikoiden perusteella erilaisia visuaalisia taulukoita ja kuvaajia. 

4.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimukseni luotettavuus perustuu luotettaviin lähteisiin teoreettisessa viitekehyksessä sekä 

kokonaisvaltaiseen ja tutkimusta tukevaan tietoperustaan. Olen määritellyt keskeiset käsitteet 

sekä lukenut runsaasti tutkimukseni aiheeseen liittyviä luotettavia lähteitä sekä Suomesta että 

ulkomailta. Tuomi ja Sarajärvi toteavatkin, että käytettyjen termien ja menetelmien tulee olla 

eettisesti perusteltuja ja harkittuja, sillä ne vaikuttavat tutkimuksen tulokseen ja etenkin analyy-

sivaiheeseen. (Tuomi & Sarajärvi 2012, 96). 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää triangulaatioa, joka Tuomen ja Sarajärven mukaan merkitsee 

erilaisten metodien, teorioiden, tutkijoiden tai tiedonlähteiden yhdistämistä tutkimuksessa 

(Tuomi & Sarajärvi 2012, 141). Olen käyttänyt tutkimuksessa useita eri tiedonlähteitä kuten 

erilaisia tutkimuksia aiheeseen liittyen sekä kirjallisuutta ja nettilähteitä, jotka koskevat aihet-

tani. Lisäksi yhdistän metodeissani laadullisia ja määrällisiä menetelmiä, minkä vuoksi yhdis-

telmätutkimus voidaan nähdä myös triangulaationa.  

Tutkijan neutraalius on tutkimuksen luotettavuuden kannalta olennaista. Tutkijan tuleekin olla 

puolueeton, eikä omia mielipiteitä saa tuoda esille. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 44.) Vaikka 

olenkin tehnyt harjoittelun VALO-opetuksessa ja työskennellyt perusopetukseen valmistavan 

opetuksen opettajana, en tuonut tätä ilmi tutkimuksen yhteydessä. Lähdin avoimin mielin lä-

hestymään aihetta teoriatiedon ja kirjallisuuden kautta, ilman että olisin yrittänyt todistaa jotain 

henkilökohtaista näkemystäni VALO-opetuksesta. Tavoitteenani oli myös kannustaa VALO-

opettajia tuomaan esille omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan tässä kyselyssä, ilman että oli-

sin tuonut omia mielipiteitäni liikaa esille. Toisaalta kokemukseni auttoi minua teoriatiedon 

jäsentelyssä, sillä minulla oli käytännön viitekehys, johon pystyin yhdistämään teoriatietoa. 
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Tieteellinen tutkimus voi olla luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää ja sen tulokset uskottavia, 

jos tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2009, Viitattu 15.5.2017.) Eettiset ratkaisut on otettava huomioon kaikissa tutkimuk-

sen vaiheissa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 20; Oliver 2008, 63). Ihmistieteisiin kuuluvan tutki-

muksen eettiset periaatteet voidaan jakaa kolmeen osaan; tutkittavan itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen sekä yksityisyys ja tietosuoja. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2009, Viitattu 14.11.2017; Hirsjärvi & Hurme 2008, 20.) Tutkimuksessa 

pyrin huomioimaan edellä mainitut eettiset periaatteet kaikissa vaiheissa suhtautumalla kriitti-

sesti ja reflektiivisesti omaan toimintaani tutkijana. Erilaisten tutkimuseettisten lähteiden sekä 

aiempien tutkimusteni pohjalta olen ennakoinut tutkimuksen eri osa-alueisiin ja vaiheisiin liit-

tyviä eettisiä kysymyksiä sekä huomioinut ne tutkimuksen aikana. 

Tutkimuksessa on huomioitu eettisyys aiheen valinnassa sekä tutkimuksen tarpeellisuuden ja 

tavoitteiden arvioinnissa. Oliverin mukaan eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkija määrit-

telee, onko tiedolla itseisarvo vai pelkästään välineellistä arvoa. (Oliver 2010, 12.) Tutkimuk-

sessa opettajien kokemukset ovat arvokkaita sellaisinaan, sillä laadullisten periaatteiden mu-

kaisesti ihmiset ja heidän kokemuksensa ovat itseisarvoja. Toisaalta tutkimukseni tiedoilla voi 

olla myös välineellistä arvoa, sillä tuloksia voi mahdollisesti hyödyntää VALO-opetuksen ke-

hittämisessä. Oliver toteaa, että tutkimuksen tarpeellisuudelle on löydettävä moraalinen perus-

telu. Tarpeellisuutta voidaan perustella esimerkiksi sillä, että tutkimuksen tuloksia hyödynne-

tään käytännössä. (Oliver 2010, 10-11.) Oliverin mukaan eettisen tutkimuksen tavoitteena tulisi 

olla ihmisten elämäntilanteen parantaminen tai ainakin siihen pyrkiminen (Oliver 2010, 12). 

Tavoitteenani onkin kehittää opettajien tietoisuutta oman työnsä eri osa-alueista ja jakaa opet-

tajien tietoa ja osaamista. VALO-opetuksen periaatteiden, opetusmenetelmien, oppimisympä-

ristöjen ja teemojen tutkiminen vaikuttaa opetuksen laatuun ja sitä kautta myös oppilaiden op-

pimistuloksiin ja opettajien työhyvinvointiin. 

Tutkimuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota tutkittavien itsemääräämisoikeuden toteutumi-

seen, ja varmistin, että VALO-opettajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Opettajille 

kerrottiin mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen Facebookin ryhmässä, mutta opettajat sai-

vat päättää, haluavatko vastata kyselyyn. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan tutki-

mukseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista. Tutkittava voi antaa suostumuksensa joko 

suullisesti tai kirjallisesti. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, Viitattu 14.11.2017.) 
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Vahingoittamisen välttämiseen kuuluu muun muassa henkisten haittojen välttäminen kohtele-

malla tutkittavia arvostavasti sekä huolehtimalla kunnioittavasta kirjoitustavasta tutkimusjul-

kaisussa. Myös taloudellisten ja sosiaalisten haittojen välttäminen on tärkeää huomioida. (Tut-

kimuseettinen neuvottelukunta 2009, Viitattu 14.11.2017.) Pyrin vastaajien kunnioittavaan 

kohteluun sekä kyselyssä että raportointivaiheessa. Vastaajat saivat osallistua tutkimukseen 

anonyymisti, eikä heidän henkilöllisyyttään paljastettu missään tutkimuksen vaiheessa. 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan huolellisuus on olennainen osa tutkimuksen eetti-

syyttä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, Viitattu 15.5.2017). Tutkimuksen jälkeen var-

mistin, ettei tutkimusaineistoa päädy vääriin käsiin. Aineisto on tallennettu niin, etteivät ulko-

puoliset pääse siihen käsiksi. Oliverin mukaan raaka-aineisto voidaan tuhota tarvittaessa tai 

säilyttää, jos sille on perusteita. Aineisto voidaan säilyttää, mikäli tutkijat haluavat säilyttää 

aineiston toistaakseen analyysin tarvittaessa. Toisaalta voi olla mahdollista, että joku muu ha-

luaa tulevaisuudessa analysoida aineistoa eri tavalla eri tutkimuksessa. (Oliver 2010, 66.) Säi-

lytän aineiston raakaversion omalla tietokoneellani tulevaisuuden mahdollista käyttötarvetta 

varten. Aineistot ovat lisäksi anonyymejä, eli niistä ei selviä opettajien henkilötietoja. 

Tutkimuksessa on noudatettava rehellisyyttä sekä yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

tulosten arvioinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, Viitattu 15.5.2017.) Tutkimus-

tulosten arvioinnissa olen huomioinut eri tutkimusmenetelmien vaikutukset tutkimustuloksiin 

ja harkinnut eri tutkimus- ja analysointimenetelmiä eettisistä näkökulmista. Olen arvioinut ra-

portissa tulosten kirjaamisen tarkkuutta, huolellisuutta ja selkeyttä, sillä se vaikuttaa tutkimus-

tulosten ja johtopäätösten todenmukaisuuteen.  

Tutkimukseen on sovellettava tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia sekä eettisesti kes-

täviä tiedonhankintamenetelmiä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, Viitattu 15.5.2017.) 

Olen hankkinut tutkimukseni tietoperustassa olevan tiedon luotettavista lähteistä sekä verrannut 

eri lähteiden tietoja keskenään. Oliverin mukaan eettisyyden kannalta on tärkeää, että tutkimus-

tulosten raportoinnissa huomioidaan tutkittavat henkilöt ja halukkaille mahdollistetaan tutki-

mustulosten näkeminen (Oliver 2010, 65). Tiedonhankinnassa olen lisännyt luotettavuutta pi-

tämällä sähköistä kyselylinkkiä auki yli kolme kuukautta, minkä ansiosta vastauksia saatiin 

suhteellisen paljon ja varmistettiin se, että kaikki halukkaat pääsevät vastaamaan. Pro gradu -

tutkielmani julkaistaan yliopiston tietokannassa ja linkki pro gradu -tutkielmaan lähetetään 

myös VALO-opettajien suljettuun Facebook-ryhmään. 



36 

 

5 Tutkimustulokset  

Tutkimuksen aineisto koottiin Surveypal-kyselyllä, jonka linkki jaettiin valmistavan perusope-

tuksen opettajien suljetussa Facebook-ryhmässä. Kysely oli avoinna 29.6.-3.9.2017 ja tänä ai-

kana vastauksia saatiin 27:ltä VALO-opettajalta eri puolilta Suomea. Vastaajista enemmistö oli 

naisia (89 % vastanneista) ja suurin osa vastaajista oli iältään 31-40-vuotiaita (44,4 %). Vastaa-

jia oli kuitenkin kaikista ikäryhmistä. Tarkemmin ikäjakauma ilmenee alla olevasta kuvasta 3. 

 

Kuva 3. Kyselyyn vastanneiden opettajien ikäjakauma. 

Kyselyyn vastanneista opettajista 55,6 % oli vakituisessa virkasuhteessa, 40,7 % määräaikai-

sessa virkasuhteessa ja alle kuuden kuukauden sijaisuutta teki 3,7 % vastanneista opettajista. 

Opettajista suurin osa (88,8 prosenttia) sanoi käyttävänsä 1-2 tuntia päivässä opetuksen suun-

nitteluun. Vastaajista 3,7 % kertoi käyttävänsä 0 tuntia päivässä suunnitteluun ja 7,4 % vastasi 

suunnittelevansa kolme tuntia päivässä. Kuvassa 4 vasemmanpuoleinen kuvio kuvaa opettajien 

virkasuhdetta, kun taas oikeanpuoleinen kuvio suunnitteluun käytettyä aikaa. 
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Kuva 4. Vastanneiden opettajien virkasuhde ja opetuksen suunnitteluun käytetyt tunnit. 

Koulutukseltaan vastaajat olivat enimmäkseen luokanopettajia (70,4 %), mutta vastaajissa oli 

myös paljon aineenopettajia. Suomen kielen aineenopettajia oli vastaajissa 11,1 %, kun taas 

muiden aineiden aineenopettajia oli 33,3 %. Erityisopettajia oli vastaajista 11,1 % ja muista 

koulutustaustoista tulevia 7,4 %. Kaikilla vastaajilla oli opetusalan tutkinto. Kuva 5 ilmaisee 

opettajien koulutustaustan prosentuaalisen jakautumisen. Opettajat ovat voineet valita useam-

man, kuin yhden vaihtoehdon, mikäli heillä on useita pätevyyksiä. 

 

Kuva 5. Vastaajien koulutustaustat. 

Vastaajien työkokemuksessa oli hajontaa: alle yhden vuoden työkokemus oli 3,7 %:lla vastaa-

jista. Yleisin työkokemusvuosien määrä oli 1-3 vuotta, sillä tämän vastausvaihtoehdon valitsi 

37,0 % vastaajista. 4-9 vuoden työkokemus oli 22,2 prosentilla, 10-15 vuotta 18,5 prosentilla, 
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16-20 vuotta 7,4 prosentilla ja yli 20 vuotta työkokemusta oli 11,1 prosentilla vastaajista. Työ-

kokemusten prosentuaalista jakautumista tarkastellaan kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Vastaajien kokemusvuodet. 

5.1 Opettajien periaatteet kaikkien vastaajien osalta 

Tutkimuksessa opettajia pyydettiin valitsemaan kaksi valo-opetuksen kannalta tärkeintä tekijää 

kuudesta vaihtoehdosta, jotka olivat 1. kognitiiviset taidot 2. opetusmenetelmät 3. oppimisym-

päristö 4. tunteet 5. persoonallisuuden piirteet 6. oppimistyylit. Kuvassa seitsemän ilmenee 

opettajien vastausten jakautuminen. Kun tarkastellaan kaikkien opettajien vastauksia, nousevat 

tunteet suosituimmaksi vastaukseksi, sillä sen valitsi yli puolet vastaajista. Lisäksi opettajista 

44,4 % valitsi kognitiiviset taidot ja opetusmenetelmät. Neljänneksi tärkeimpänä tekijänä opet-

tajat pitävät oppimisympäristöä, viidenneksi tärkeimpänä oppimistyylejä ja kuudenneksi tär-

keimpänä persoonallisuuden piirteitä. 
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Kuva 7. Opettajien kokemukset VALO-opetuksen tärkeimmistä asioista, vastaajat valitsivat 

vaihtoehdoista kaksi tärkeintä. 

Avoimissa vastauksissa korostuu tunteiden merkitys, vuorovaikutus opettajan ja oppilaan vä-

lillä sekä vuorovaikutustaitojen opettaminen sekä turvallinen ilmapiiri. Lisäksi opetusmenetel-

miä pidettiin tärkeinä, sillä niiden kautta on mahdollista parantaa ryhmän vuorovaikutusta. Eräs 

opettaja perusteleekin monipuolisten opetusmenetelmien tärkeyttä sillä, että ryhmädynamiikka 

ja ryhmälähtöisyys ovat opetuksen kannalta keskeisiä tekijöitä ja niiden muodostumiseen vaa-

ditaan monipuolisia opetusmenetelmiä.  

Useissa avoimissa vastauksissa opettajat kertoivat tunteiden merkityksestä. Eräs opettajista pe-

rustelee tunteiden merkitystä sillä, että monilla valmistavan perusopetuksen oppilailla on ”ras-

kas tausta” eikä oppimista voi tapahtua, jos oppilaan psyykkinen hyvinvointi ei ole kunnossa. 

Toinen opettaja perustelee tunteiden merkitystä seuraavasti: ”Maahanmuuttajat tukeutuvat 

opettajaan kaikissa elämäntilanteissa. Hyvät vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot ovat erittäin tär-

keitä opetuksessa.” Kuvassa 8 on nähtävissä tunteiden merkitys kvalitatiivisesta aineistosta eri-

teltynä. Tunteiden merkitys korostui siis sekä avoimissa vastauksissa, että kvalitatiivisessa ai-

neistossa.  
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Kuva 8. Oppilaan ja opettajan tunteet ovat vastaajien mielestä opetuksen tärkein yksittäinen 

asia. 

Avoimissa vastauksissa korostui selkeästi oppimisilmapiirin tai oppimisympäristön turvalli-

suus. Turvallisuus oli mainittu neljän eri opettajan toimesta ja siihen liitettiin myös positiivi-

suus, kunnioitus, arvostus ja lämmin välittävä aikuinen. Lisäksi merkittävänä tekijänä avoi-

missa vastauksissa korostuivat oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus ja kohtaaminen tai 

vuorovaikutustaidot yleisellä tasolla. Eräs opettaja toteaakin, että olisi tärkeää, että opettaja 

pystyy luomaan turvallisen ja positiivisen ilmapiirin, jossa jokainen voi vapautua oppimaan. 

Opettajia pyydettiin valitsemaan 21 opetuksellisesta periaatteesta viisi hyödyllisintä. Kuvassa 

yhdeksän on nähtävissä, että kaikkien vastaajien vastauksia tarkastellessa eniten hyödyllisenä 

on pidetty toistuvia rutiineja ja opetuksen eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kolman-

neksi hyödyllisimpänä opettajat pitivät käytännöllistä ja konkreettista opetusta ja neljänneksi 

hyödyllisimpänä opettajan viestinnän selkeyttä. Viidenneksi hyödyllisimpänä opettajat pitivät 

integrointia perusopetuksen ryhmiin ja kuudenneksi hyödyllisimpänä vastaajat pitivät elämyk-

sellisyyttä ja vaihtelua. Teoreettinen opetus ja kieliopin opetus selkeästi irrallisena oppisisäl-

tönä eivät olleet yhdenkään opettajan mielestä hyödyllisimpiä periaatteita. Lisäksi ulkoa opet-

telu, ongelmanratkaisu ja tehtävät ja ongelmanratkaisu valittiin vain muutaman vastaajan toi-

mesta. 
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Kuva 9. Kyselytulosten yhteenveto kaikkien periaatteiden ja vastaajien osalta. 
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5.2 Periaatteiden tarkastelu työkokemuksen kautta 

Tutkimuksessa olen tarkastellut aineistoa myös opettajien työkokemusvuosien perusteella laji-

teltuna. Kokemusvuosien pohjalta lajitellusta aineistosta on mahdollista nähdä, onko kokemuk-

sella vaikutusta opettajien periaatteisiin. Tutkimustulokset jaettiin kolmeen mahdollisimman 

samansuuruiseen alaluokkaan sen mukaan, kuinka monta vuotta työkokemusta tutkimukseen 

vastanneilla opettajilla oli. Ensimmäisessä tutkimusryhmässä olivat opettajat, joilla oli alle 4 

vuotta työkokemusta, yhteensä 11 opettajaa, eli 40,7 % vastanneista. Toisessa ryhmässä olleilla 

kuudella opettajalla oli 4-9 vuotta työkokemusta, 22,2 % vastanneista. Kolmannessa ryhmässä 

puolestaan kymmenellä opettajilla oli työkokemusta yli kymmeneltä vuodelta, yhteensä 37 % 

vastanneista. Aiemmasta kuvasta 6 on nähtävissä opettajien työkokemus. Kuvasta 10 näkyy 

opettajien tärkeänä pitämät asiat lajiteltuna kokemusvuosittain. 

Kuvassa 10 näkyvät opettajien vastaukset kokemusvuosien mukaan jaoteltuna. Opettajat ovat 

saaneet valita kuudesta eri vaihtoehdosta kaksi mielestään tärkeintä vaihtoehtoa. Alle neljä 

vuotta työskennelleiden mielestä tärkeimpiä asioita olivat tunteet, kognitiiviset taidot ja ope-

tusmenetelmät ja vastaukset jakautuivat melko tasaisesti näille vaihtoehdoille. Neljästä yhdek-

sään vuotta työskennelleet opettajat pitivät selkeästi tärkeimpänä tekijänä opetusmenetelmiä ja 

kognitiiviset taidot nähtiin toiseksi tärkeimpänä tekijänä. Yli kymmenen vuotta työskennelleet 

opettajat pitivät tunteita ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana, mutta myös oppimisympäristö näh-

tiin keskeisenä. Tällaisesta suhteellisen pienestä otannasta ei voida tehdä karkeita yleistyksiä, 

varsinkaan kun vastaajaryhmien koot eivät olleet yhtä suuret. Yhteenvetona voidaan kuitenkin 

sanoa, että tässä vastaajaryhmässä alle neljä vuotta työskennelleet ja yli kymmenen vuotta työs-

kennelleet olivat yksimielisiä tunteiden merkityksestä, vaikka yli 10 vuotta työskennelleet pai-

nottivatkin tunteiden merkitystä enemmän. Alle neljä vuotta työskennelleet ja 4-9 vuotta työs-

kennelleet pitivät kognitiivisia taitoja ja opetusmenetelmiä melko tärkeinä. Oppimisympäristön 

merkitys nousi etenkin yli 10 vuotta työskennelleiden vastauksissa. 
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Kuva 10. Opettajien tärkeimpinä pitämät asiat työkokemusvuosien perusteella luokiteltuna. 

Kuvassa 11 näkyvät opettajien vastaukset työkokemuksen mukaan lajiteltuna. Kuvassa 11 vä-

hintään 30 % jostakin vastaajaluokasta pitää periaatteita VALO-opetuksen kannalta hyödylli-

sinä. Periaatteet, joita yksikään kokemusluokka ei ole pitänyt vähintään 30% mielestä tärkeinä, 

on lajiteltu pois kuvasta. Esimerkiksi teoreettinen opetus ja kieliopin opetus erillisinä sisältöinä 

eivät olleet yhdenkään vastaajan mielestä tärkeitä periaatteita. Muut kuvasta 11 puuttuvat vaih-

toehdot löytyvät kuvasta 9, jossa kaikki vaihtoehdot ovat näkyvissä. 

Aineistosta selvisi, että valmistavan perusopetuksen opettajat, joilla oli alle 4 vuotta työkoke-

musta, arvostivat eniten opetuksen eriyttämistä yksilöllisesti sekä käytännöllistä ja konkreet-

tista opetusta. Lisäksi opettajat arvostivat rutiineja opetuksessa. Etenkin oppimistyylien hyö-

dyntäminen nähtiin tärkeänä, sillä oppimistyylejä arvostettiin 18 prosenttia enemmän, kuin 

muissa ryhmissä. Opettajat, joilla oli alle neljä vuotta työkokemusta, eivät nähneet oppimisym-

päristöjen vaikutusta yhtä merkittävänä, kuin opettajat, joilla oli yli neljän vuoden työkokemus. 

Oppimisympäristöt nähtiin opetuksen kannalta merkittävänä vain yhdeksän prosenttia alle neljä 

vuotta työskennelleiden mielestä, kun taas yli neljä vuotta työskennelleistä 22 prosenttia piti 

oppimisympäristöjä keskeisenä.  

Opettajat, joilla oli työkokemusta neljästä yhdeksään vuotta, oli suhteellisen pieni ryhmä, joka 

koostui kuudesta vastaajasta. Tältä ryhmältä saatiin pienin aineisto, minkä vuoksi hajontaa on 
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enemmän kuin muissa kokemusryhmissä. Tämän ryhmän vastauksissa korostui opetusmenetel-

mien merkitys, kun taas tunteita ei nähty yhtä tärkeinä, kuin muissa ryhmissä. Opettajat, joilla 

oli neljästä yhdeksään vuoden työkokemus, arvostivat opettajan viestinnän selkeyttä sekä käy-

tännöllistä ja konkreettista opetusta. Tässä ryhmässä opettajan rooli korostui selvästi enemmän 

kuin opettajilla, joilla oli alle neljä tai yli kymmenen vuotta työkokemusta. 

Kolmannessa ryhmässä tarkasteltiin opettajia, joilla oli yli 10 vuoden työkokemus. Tämä ryhmä 

koostui 10 vastaajasta. Yli kymmenen vuoden työkokemuksen omaavien opettajien vastauk-

sissa korostui tunteiden merkitys opetuksessa, sillä tämä ryhmä arvosti tunteita huomattavasti 

enemmän, kuin opettajat, joilla oli alle kymmenen vuotta työkokemusta. Lisäksi yli kymmenen 

vuotta työskennelleet näkivät ympäristön merkityksen tärkeänä. Opettajat, joilla oli yli 10 vuo-

den työkokemus, arvostivat samoja asioita, kuin opettajat, joilla oli alle neljän vuoden työko-

kemus. Myös heille keskeisiksi tekijöiksi nousivat käytännöllinen ja konkreettinen opetus, yk-

silöllinen eriyttäminen ja rutiinit. Tämän lisäksi yli kymmenen vuotta työskennelleet arvostivat 

oppilaslähtöisyyttä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että VALO-opettajat, joilla oli alle neljä vuotta tai yli kymmenen 

vuotta työkokemusta, olivat periaatteiltaan hyvin samansuuntaisia. He arvostivat käytännöllistä 

ja konkreettista opetusta, yksilöllistä eriyttämistä sekä rutiineja opetuksessa. Kaikissa ryhmissä 

käytännöllinen ja konkreettinen opetus nähtiin tärkeänä, mutta neljästä yhdeksään vuotta työssä 

olleiden opettajien periaatteissa korostuivat lisäksi opetusmenetelmät sekä opettajan viestintä. 
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Kuva 11. Opettajien tärkeimpinä pitämät menetelmät työkokemuksen perusteella lajiteltuna. 

Vastausvaihtoehtoja 21, joista oli mahdollista valita 5 tärkeintä. Selkeyden vuoksi kuviosta on 

jätetty pois ne vaihtoehdot, joille yksikään vastaajaryhmä ei antanut yli 30% vastauksista. 

5.3 Periaatteiden tarkastelu opetuskunnan ja ryhmäkoon kautta  

Aineistossa pääkaupunkiseudun vastausprosentti oli huomattavasti suurempi kuin muiden alu-

eiden, mikä johtuu luultavasti siitä, että pääkaupunkiseudulla on myös enemmän maahanmuut-

tajia ja heille suunnattua valmistavaa opetusta. Vastaajia oli tasaisesti eri puolilta Suomea, 

mutta alueellinen jakautuminen oli odotetusti pääkaupunkiseutupianotteinen. Kyselyyn vastaa-

jia oli kaikista suurimmista kunnista, lukuun ottamatta Oulua. Opetuskuntien koot olivat vaih-

televat, sillä VALO-opettajia löytyy niin pienistä kunnista kuin kaikkein suurimmistakin kun-

nista. Aineiston analyysissä jaoin kunnat kahteen tutkimusryhmään, joista suuremmassa olivat 

yli 200 000 asukkaan kunnat Helsinki, Tampere, Vantaa ja Espoo. Pienemmässä ryhmässä oli-

vat jäljelle jäävät alle 200 000 asukkaan kunnat, joita tutkimuksessa oli yhdeksän.  
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Suurimmissa kunnissa työskentelevien opettajien (16 opettajaa) vastauksissa korostuivat oppi-

laiden kognitiiviset taidot, opetusmenetelmät ja tunteet. Suhteessa pienempien kuntien opetta-

jiin suurempien kuntien opettajat eivät pitäneet tunteiden merkitystä opetuksessa yhtä tärkeänä. 

Pienemmissä kunnissa työskentelevät opettajat (11) korostivat tunteiden merkitystä, oppimis-

tyylejä ja oppimisympäristöä. Pienemmissä kunnissa työskentelevät opettajat eivät nähneet op-

pilaan persoonallisuuden piirteitä eivätkä oppilaan kognitiivisia taitoja yhtä tärkeinä kuin suu-

remmissa kunnissa työskentelevät. Pienemmissä kunnissa työskentelevät eivät nähneet myös-

kään integrointia ja eriyttämistä yhtä tärkeänä kuin suurempien kuntien opettajat. 

 

Kuva 12. Opettajien tärkeinä pitämät asiat lajiteltuna opetuskunnan koon mukaan.  

Vertailin myös ryhmäkoon vaikutuksia opettajien periaatteisiin. Kuvassa 13 näkyy opettajien 

tärkeimpinä pitämät asiat taulukoituna ryhmäkoon mukaan. Suuremmissa luokissa korostuivat 

tunteet, oppilaiden kognitiiviset taidot sekä oppilaiden persoonallisuuden piirteet. Vastaavat te-

kijät korostuivat myös suurempien kaupunkien opettajien vastauksissa. Lisäksi isoja ryhmiä 

opettavat korostivat oppimisen taitojen ja strategioiden oppimista. Pienissä ryhmissä korostui-

vat myös oppimistyylit, opetusmenetelmät ja oppimisympäristö, kuten myös pienempien kun-

tien opettajien vastauksissa.  
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Kuva 13. Tärkeimmät tekijät lajiteltuna oppilaiden määrän perusteella. 

5.4 Opetusmenetelmien analysointi 

5.4.1 Opettajien hyödyllisimmiksi kokemat opetusmenetelmät 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajilla oli paljon erilaisia menetelmiä ja vastauk-

sista oli havaittavissa, että menetelmät valittiin hyvinkin yksilöllisesti oppilaiden tarpeiden mu-

kaan. Yhteistä menetelmille oli kuitenkin käytännönläheisyys ja konkreettisuus. Eräs opettajista 

kuvaileekin VALO-opetuksen toimivia menetelmiä: ”Konkreettiset ja innostavat sekä tietenkin 

monipuoliset menetelmät, joiden lisäksi käytän myös paljon huumoria.” 

Toiminnalliset ja aktiiviseen osallistumiseen perustuvat menetelmät mainittiin useaan otteeseen 

tehokkaimmiksi. Opettajat lähestyvät toiminnallisia menetelmiä hyvin luovasti. Eräs opettaja 

sanoo, että ”tutkimuksen tekeminen, sarjakuva ja animaatio” ovat toimivia menetelmiä. Toinen 

opettaja suosii opetuksessa elokuvaa, valokuvaamista, animaatioiden tekoja ja kamerakynäme-

netelmää. ”Oppilaani käyttivät kamerakynämenetelmää esim. opetellessaan lukemaan ja kir-

joittamaan tai kun halusin konkretisoida isommille oppilaille, mitä tarkoittaa käsite juonen 

kaari.”  

Lisäksi opettajat pitivät lauluja ja leikkejä toimivina menetelminä, koska niissä toistot eivät 

tunnu niin raskailta. Lisäksi eräs opettaja mainitsi, että leikeissä ja lauluissa ujotkin pääsevät 

tuottamaan kieltä ja kielioppi siirtyy lasten puheeseen huomaamatta. Opettajat totesivatkin: 
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”Laulut, leikit ja pelit ovat tehokkaimpia, sillä toiminnan kautta itse tekemällä oppii”. Esimerk-

keinä toiminnallisista menetelmistä opettajat mainitsivat etenkin laulamisen, pelaamisen, leik-

kimisen ja draaman. Kuten eräs opettaja toteaa: ”Teoria yhdistettynä peleihin ja leikkeihin.” 

Opettajat käyttävät mielellään myös liikunnallisia menetelmiä, joista eräs opettajista antoikin 

hyvän esimerkin: ”Sanojen opetteluun olemme käyttäneet sana-kuva -viestiä.” Monikanavai-

suus ja kehollisuus mainittiinkin useasti opettajien hyväksi havaitsemissa menetelmissä. ”Lau-

lut liikesarjoineen tuntuvat jäävän mieleen hyvin. Se yhdistää eri oppimistyylejä ja toisaalta 

musiikki auttaa muistamaan.” 

Opettajien mukaan menetelmät valitaan oppilaiden tarpeiden perusteella, sillä toiset oppilaat 

tarvitsevat opettajajohtoista opetusta ja toiset toiminnallisempia menetelmiä. Useat opettajat 

kokivat toiminnalliset ja oppilaita aktivoivat menetelmät tehokkaiksi. Opettajien mukaan kes-

keistä on havainnoida oppilaiden oppimistarpeita ja tarttua lapsia kiinnostaviin, ajankohtaisiin, 

aiheisiin. Tärkeää on, että oppilaat saavat mielekkäitä kokemuksia ja sanastoa ilmaista itseään. 

”On se sitten pikkuveljen syntymä, äidin kokkailema munakas tai se, että isä on luvannut leikata 

hiukset...” Perinteisen opettajajohtoisen työskentelyn merkitys mainittiin myös. Eräs opettajista 

toteaa, että opettajajohtoiset menetelmät ovat toimivimpia, sillä ”Kielitaidon puute vesittää ryh-

mätyöt kahdeksassa tapauksessa kymmenestä.” Opettajajohtoisen opetuksen voi kuitenkin yh-

distää myös pari- tai ryhmätyöskentelyyn ja vaihtoehdot ovat erään opettajan mukaan moni-

puoliset: ”Opettajajohtoinen mutta eriytetty, parityö, open kanssa kahden tai pienryhmässä” 

Opettajien menetelmissä pari- ja ryhmätyöskentely oli mainittu useita kertoja eri henkilöiden 

vastauksissa. Esimerkiksi eräs opettajista toteaa, että ”Työskentely pareittain tai ryhmissä toi-

mii hyvin”. Eräs toinen opettaja sanoo myös, että toimivia menetelmiä ovat ”opetusmenetelmät, 

jossa oppilas saa opettaa toiselle jotain”. Parityöskentelyn eduksi mainittiin esimerkiksi, että 

”oppilaiden ideat tulevat hyvin esiin”. Toisaalta opettajat tunnistavat myös yksilötyöskentelyn 

tärkeyden. Eräs opettaja tiivistääkin, että tärkeintä on monipuolisuus: ”opettajajohtoista työs-

kentelyä, yksilötyöskentelyä, parityöskentelyä, ryhmätöitä. Monenlaista niin sanottua perin-

teistä opetusta.” 

Ilmiölähtöinen ja monialainen tai laaja-alainen opetus mainitaankin keskeisenä menetelmänä: 

Eräs opettajista kuvailee ilmiölähtöisyyttä seuraavasti: ”Esimerkiksi kun teemana oli eläimet, 

vierailtiin eläintarhassa ja käsiteltiin asiaa monen eri oppiaineen näkökulmasta. Piirrettiin, kir-

joitettiin ja puhuttiin yhteisestä kokemuksesta.” Eräs toinen opettaja kuvailee monialaista ope-
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tusmenetelmää seuraavasti: ”Opettelemme yhden aihepiirin asiat samalla, esimerkiksi kau-

punki, kulkuvälineet, kartta. Sitten mahdollisesti englannin tunnilla samat asiat ja kielioppi suo-

meksi esimerkiksi junalla, paikallissijat liikkumiseen jne.” Lisäksi eräs opettaja mainitsee myös 

retket opetusmenetelmänä, sillä ”Retket jäävät oppilaille mieleen”.  

Opettajat ovat myös useaan otteeseen maininneet teknologian hyödyntämisen opetusmenetel-

missä. Eräs opettajista mainitsee tietokoneella tapahtuvan parityöskentelyn, jossa yleisopetuk-

sen oppilas ja VALO-opetuksen oppilas yhdessä kirjoittavat tekstin valmiiksi annetusta ai-

heesta, kuten teemasta, kuvasta tai yhteisestä kokemuksesta. Oppilaiden tuotokset tulostetaan 

ja kuvitetaan. Kaksi opettajista mainitsee myös videot opetusmenetelmänä. Hyviksi on koettu 

etenkin sellaiset videot, jotka kuvaavat jotakin konkreettista arkitilannetta. Lisäksi opettajat 

mainitsevat Quizletin ja Kahootin hyvinä sähköisinä alustoina esimerkiksi sanasto- ja kieliop-

piharjoitusten sekä sanakokeiden pitämiseen. Myös tabletin hyödyntäminen on mainittu useaan 

otteeseen. Eräs opettaja toteaa: ”Tabletti ja internetsivut eivät välttämättä ole tehokkaimpia, 

mutta opetuksen eriyttäminen on niissä helpointa.” Toinen opettaja sanoi suosivansa tabletilla 

pelattavia pelejä, joissa sana kirjoitetaan itse. Opettajan mukaan tablettipelit ovat paperitehtäviä 

motivoivampia ja ”oikeinkirjoitus, sanojen muistaminen sekä äänne-kirjainvastaavuus vahvis-

tuvat”. Myös Trageton-menetelmän käyttäminen yhteistyössä perusopetuksen luokan kanssa 

mainittiin yhdessä vastauksessa.  

Rutiinien ja toiston merkitys ilmenee opettajien vastauksissa. Eräs opettaja sanookin: ”Toistu-

vat rutiininomaiset menetelmät, kuten sanelut eri muodoissaan.” Opettajat pitivät tärkeänä 

myös saman asian käsittelyä monella eri tavalla, jotta toistot tukisivat oppimista. Aamupiiri 

rutiininomaisena päivänaloituksena oli mainittu useamman opettajan vastauksissa. Eräs opet-

taja sanookin, että ”Aamupiiri on ollut keskeinen toimintamuoto, johon on voinut liittää paljon 

leikkejä ja muuta toimintaa”. Eräs toinen opettaja kuvailee aamupiiriä, joka on selkeä päivittäi-

nen rutiini, jossa yksi oppilaista toimii puheenjohtajana. Tavoitteena on oppia esimerkiksi ”ky-

symysten tekoa, päivät, kuukaudet, kellonaika, sää tai lämpötila (keskiarvo)”. Toisaalta aamu-

piirin teemana voi olla myös päivän kysymys, jonka kautta opetellaan kertomaan erilaisista 

aiheista  

Opettajien vastauksissa näkyy myös kielenopetuksen keskeinen rooli perusopetukseen valmis-

tavassa opetuksessa. Eräs opettajista kommentoikin nimenomaan suomen kielen opetusta: 

”Suomen kielen alkeisopetuksessa painottuu esimerkiksi sanaston, yksinkertaisen kielitiedon 

tai rakenteiden opettelu käytännöllisin menetelmin. Tärkeää on huomioida oppilaiden erilaiset 
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lähtökohdat ja vahvuudet.” Useissa menetelmiä koskevissa kommenteissa puhuttiin nimen-

omaan kielenoppimisen menetelmistä. Kirja suomen kielen opetusmenetelmänä oli mainittu, 

sillä ”myös kirjaan suhtaudutaan kunnioituksella”. Päiväkirja nähtiin myös hyvänä menetel-

mänä suomen kielen opetuksessa. Päiväkirjassa oppilas voi piirtää tai kirjoittaa, mitä teki esi-

merkiksi viikonloppuna. Tarkoituksena on harjoitella imperfektin käyttöä opettajan avulla. Päi-

väkirjan kautta myös suullista kielen tuottamista voi harjoitella, koska ”Tekstin ja kuvien avulla 

on sitten helpompi kertoa”. Myös LPP eli lukemaan puheen perusteella mainittiin hyvänä kielen 

oppimisen menetelmänä. Opettaja koki menetelmän toimivaksi, ”koska se on oppilaslähtöinen, 

yksilöllinen mutta yhteisöllinen ja siinä oppilaat saavat käsitellä itselleen merkityksellisiä asi-

oita”.  

5.4.2 Opettajien käyttämät teemat ja onnistuneimmat ideat aihealueiksi 

Opettajat käyttivät opetuksessaan paljon erilaisia teemoja, joiden ympärille opetus rakentui. 

Yhteistä opettajien teemoille oli kuitenkin käytännönläheisyys ja selkeä yhteys oppilaiden ar-

keen ja lähiympäristöön. Kuten eräs opettaja toteaakin: ”Yleensä onnistuneimmat ideat synty-

vät spontaanisti. Yritän löytää oppilaiden arkea koskevia teemoja, joista voi lähteä liikkeelle.” 

Opettajien vastauksille yhteistä oli useiden eri oppimistavoitteiden yhtäaikainen opetus: ”Yk-

sinkertaisia kokonaisuuksia joihin voi liittää sanastotehtäviä, kielioppia, leikkejä, käytännön 

tekemistä ja luovaa työtä.” Lisäksi vastauksissa näkyi selkeästi tavoite yhdistää useita aiheita 

samaan teemaan: ”Jotain olen aina yrittänyt nivoa yhteen, esim. koulutarvikkeet ja "Minulla 

on" -rakenne.” Erään opettajan kommentti kuvaa hyvin tavoitetta monien eri opetustavoitteiden 

yhdistämisestä: ”Kehonosien opettelun yhteydessä opetellaan lukusana partitiivi ja piirretään 

hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa.” 

Opettajien vastauksille oli yhteistä teemojen laaja-alaisuus, eli useiden oppiaineiden ja oppi-

mistavoitteiden yhdistäminen suurempaan kokonaisuuteen. Eräs opettaja kertookin käyttä-

neensä lapsille tuttua Lumikki-satua teemana, jonka tavoitteena oli tukea ja vahvistaa vuoro-

vaikutustaitoja, identiteetin kehittymistä ja monikielisyyttä (satua käsiteltiin myös omalla kie-

lellä). Menetelmänä hyödynnettiin satua ja draamaa. ”Projektissa satua voi työstää pidemmän 

ajan kielenkehitystä ja tunnetaitoja tukevien leikkien ja harjoitusten avulla. Kun sadussa on 

tarpeeksi toistoja, lasten oma kerronta monipuolistuu ja syvenee.” 

Useimmiten opettajat puhuivat viikkoteemoista. Eräs opettaja sanookin: ”Pyrin opettamaan vii-

koittain yhden teeman ympärillä asioita.” Toisaalta teemat voivat olla myös koko kuukauden 
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ajan jatkuvia: ”elokuussa opetellaan lukusanat, syyskuussa järjestysluvut, yleensä ruokajonossa 

tai aamupiirissä.” Opettajat kytkevät opetuksen eri vuodenaikoihin sekä niille ominaisiin tee-

moihin. Eräs opettaja sanookin: ”Syksyllä opetellaan syksyn satoa ja ruokia. Keväällä kevään 

merkkejä ja erilaisia ötököitä.” Opettajat mainitsevat myös käyttävänsä liputuspäiviä opetuk-

sessaan kokoavina teemoina. 

Useat opettajat mainitsevat, että teemat nousevat lähiympäristöstä ja etenkin metsästä. Eräs 

opettaja toteaakin, että ”Teemat voivat tulla ympäristöstä, jonka kautta opetellaan sanoja ja 

suomen kieltä”. Ympäristö ja luonto sanat mainittiinkin opettajien teemoissa yhteensä kuusi 

kertaa. Ympäristöopin opetuksessa konkreettisuus korostuu, ja siksi myös metsä teemana nou-

see esille useissa vastauksissa: ”Esimerkiksi metsä: sanojen opettelu kuvien avulla, pienten asi-

oiden kerääminen metsästä, metsäaiheinen kuvaamataidon työ jne.” Myös eläimet ja luonto on 

mainittu useissa vastauksissa, yhteensä neljä kertaa. Myös kaupunki, kartta, suunnistus ja paik-

kasanasto mainitaan teemoina. 

Toinen keskeinen teema opettajien näkökulmasta on ihminen tai ”minä”, sillä se mainittiin yh-

teensä kuusi kertaa. Tämän lisäksi mainittiin myös kehonosien opettelu erikseen.  Lisäksi opet-

tajien teemoissa korostuvat selkeästi ihmissuhteet. Etenkin ystävyys ja perhe mainittiin useita 

kertoja eri vastauksissa. Myös ammattisanasto on nähty hyvänä teemana, sillä ammattiteema 

oli mainittu kaksi kertaa onnistuneena esimerkkinä. Toinen opettajista sanookin: ”Yksi onnis-

tuneimmista ja innostavimmista oli ammattiviikot, jolloin tutustuimme eri ammatteihin, joihin-

kin lähemmin osallistumalla (esimerkiksi koulun siivoojan ja keittäjän työt).” 

Asiointi erilaisissa arjen palveluissa mainittiin useissa opettajien vastauksissa. Yksi opettajista 

summaakin ”Kauppaleikki, kirjastoleikki... Niihin voi yhdistää helposti esim. samaan aihepii-

riin liittyviä lauluja, runoja/hokemia ja kehorytmejä, askarteluja, lyhytelokuvia”. Keskeistä on 

harjoitella etukäteen tilanteita, joihin oppilas todennäköisesti törmää myös arkielämässään kou-

lun ulkopuolella, kuten kaupassa tai eri palveluissa asiointiin. Opettajat kertovat käyttäneensä 

esimerkiksi draamaa: ”Ollaan käyty arkisia tilanteita näytellen. Draaman avulla kokeiltu mm. 

lääkärissä käyntiä. Asian selvittäminen vaikkapa elehtien on ok.” Yleisimpiä yksittäisiä tee-

moja olivat: ruoka/ruokailu (kolme mainintaa), avaruus (kolme mainintaa), kaupunki ja lii-

kenne (kolme mainintaa) sekä vesi (kaksi mainintaa). Lisäksi mainittiin ”koulu”, ”pukeutumi-

nen”, ”asuminen” ”vaatteet ja värit.” ja ”nuoruus”.  

Kielenopetuksen keskeisyys näkyy myös opetuksen teemoina, sillä monet teemoista nousevat 

kieliopista. Erään opettajan vastauksessa tämä ilmenee selkeästi: ”Teema voi olla myös jokin 
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kielioppi, johon nivotaan muu opetus.”. ”teema voi olla sanaluokat, yms.” Teema voi myös olla 

jokin yksittäinen kieliopin osa tai esimerkiksi kaksi toisiinsa linkittyvää kielioppiasiaa, kuten 

tässä esimerkiksi: ”Kysymyssanat ja niiden vastaava sijamuoto (missä-inessiivi).” 

Kulttuurienvälinen kasvatus ja kulttuurin merkitys näkyvät vahvana myös opettajien teemava-

linnoissa. Eräs opettaja kertoo toteuttamastaan ”Maailma koulussa” -projektista, jossa oppilaat 

hyödynsivät tutkivan oppimisen menetelmää omaan maahan tutustumisessa. ”Syötiin eri ruo-

kia, piirrettiin karttoja, tutustuttiin kieliin, etsittiin kirjoista ja netistä tietoa. Esiteltiin tuotoksia 

naapuriluokille.” Myös kotoutumista on lähestytty hyvin konkreettisesti esimerkiksi erilaisilla 

Suomi-teemoilla (kolme mainintaa), joita eräs opettaja perustelee sillä, että ”Suomi sopii mo-

neen oppiaineeseen, kuten historiaan, biologiaan, maantietoon, kuvaamataitoon”. Lisäksi tee-

moissa näkyvät oppilaiden tunnekasvatus ja sen haasteet, kuten ”taakse jättämisen raskaus ja 

uuden kohtaaminen”. Kulttuurienvälinen kasvatus voidaan yhdistää myös draamaan ja jakaa 

muiden luokkien kanssa. 

5.4.3 Opettajien kokemukset erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajat hyödynsivät opetuksessaan paljon erilaisia ja 

monipuolisia oppimisympäristöjä. Eräs opettaja toteaakin hyödyntävänsä oppimisympäristönä 

”kaikkea mahdollista metsistä tutkimuslaitoksiin ja kauppakeskuksiin”. Yhteistä opettajien vas-

tauksille oli mielikuvituksellisuus sekä vaihtelevuus. Vastaukset kuvastavat ajattelutapaa, jonka 

eräs opettaja tiivistääkin osuvasti: ”ulos luokkahuoneesta, toiminnallisuutta ja retkiä.” Lähiym-

päristöä hyödynnettiin paljon eri tavoilla, kuten eräs opettaja toteaa: ”Perinteisiä retkiä torille, 

kirjastoon, luontokeskukseen, uimahalliin, palolaitokselle, taidemuseoon, leikkipuistoon, teat-

teriin, laavulle, pilkille, hiihtoretkelle, luistelemaan.” Usein myös lasten mielikuvitusta ja säh-

köisiä oppimisympäristöjä käytettiin oppimisympäristönä: ”Todellisia elämäntilanteita ja fik-

tiivisiä tiloja draamassa (avaruus, toiset maat, 70-luku ja niin edelleen).” 

Oppimisympäristöistä opettajat hyödynsivät eniten luokkaa sekä koulun muita tiloja. Luokka-

huoneen lisäksi opettajat hyödynsivät liikuntasalia, kirjastoa sekä koulun pihaa ja ulkoilualu-

eita. Koko koulu nähdään oppimisympäristönä: ”Vierailemme paljon muiden luokkien luokka-

tiloissa sekä koulun muissa tiloissa.” Lisäksi kyselyyn vastanneet opettajat mainitsivat usein 

myös luonnon oppimisympäristönä. Lähes kaikki opettajat mainitsevat luonnon jossain muo-

dossa, esimerkiksi lähimetsän, retket ulos, koulun pihan, pururadan, viljelypalstan tai järven. 

Yhteensä luonto sisältyi ainakin 15 eri opettajan vastauksiin. Eräs opettaja sanookin: ”Olemme 
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touhunneet koulun pihalla ja lähipiirissä, pururadalla, metsässä, lähiliikuntapaikassa.” Tyypil-

listä vastauksille onkin monenlainen ulkona tekeminen. Toinen opettaja kertoo luonnossa ta-

pahtuvista valokuvaustehtävistä, kun taas toinen mainitsee viljelypalstan, jolla kasvaa ”peru-

naa, sipulia ja ruohosipulia”.  

Opettajien useimmin mainitsema yksittäinen oppimisympäristö luokan ja metsän jälkeen on 

kirjasto (kuusi mainintaa). Eräs opettajista sanookin, että kirjastossa vieraillaan vähintäänkin 

kerran kolmessa viikossa. Lisäksi museot on mainittu useaan otteeseen, yhteensä neljä opettajaa 

mainitsi museot, siis lähimuseot, taidemuseot tai kaikki museot. Myös kaupunki oppimisympä-

ristönä oli mainittu useita kertoja ja eräs opettaja mainitsikin hyödyntävänsä ”Koko kaupun-

kia”. Tämän lisäksi opettajat mainitsivat kaupungilta löytyviä ympäristöjä, kuten kaupan, torin, 

taidepajat ja kirpputorin. Eräs opettaja on hyödyntänyt monialaisesti kaupunkiympäristöä: 

”olemme valokuvanneet Helsingin patsaita ja palanneet niihin suurmiesten merkkipäivinä”.  

Opettajien vastauksissa puhutaan lisäksi erilaisista sähköisistä oppimisympäristöistä. Esimer-

kiksi ”virtuaaliset oppimisympäristöt” ja ”netti” on mainittu useaan otteeseen. Opettajat antoi-

vat esimerkeiksi Ekapelin, Quizletin, Kahootin, Otavan sähköiset materiaalit ja Office365-ym-

päristön. Lisäksi verkkosivuista mainitaan ”kirjakuja.fi” sekä ”www.ville.utu.fi”. Suomen kie-

len ja kulttuurin opetuksessa hyödynnetään myös sähköisiä oppimisympäristöjä, joissa tehdään 

”animaatioita” ja ”dokumentteja” tai tutustutaan ”elokuvataiteeseen, sen genreihin ja välineis-

töön”. 

5.4.4 Opettajien toimiviksi havaitsemat opetusmateriaalit 

Opettajat kertoivat käyttävänsä paljon erilaisia materiaaleja. Kuten yksi opettajista toteaakin: 

”Käytän yhdistelmää eri materiaaleista. Vuosien aikana olen oppinut mikä on paras tehtävä tai 

kokonaisuus mihinkin aiheeseen.” Useat opettajat mainitsivat myös käyttävänsä itse koottuja 

tai itse tehtyjä materiaaleja (yhteensä kuusi mainintaa): ”Suosikkejani ovat itsetehdyt materiaa-

lit, jotka on tehty juuri oppilaiden tarpeiden mukaisesti.” Lisäksi opettajat mainitsevat suosi-

keikseen useita eri oppikirjoja. Yhteistä kaikille opettajien käyttämille materiaaleille on visu-

aalisuus ja monipuolisuus, sillä materiaalit valitaan usein yksilöllisen tarpeen mukaan. Eräs 

opettajista tiivistääkin opetusmateriaalin vaatimukset seuraavasti: ”Selkeä, visuaalinen, aihe-

piireittäin koottu materiaali.” Toisaalta opetusmateriaalien käyttöä kuvaa parhaiten luovuus: 

materiaalia on kaikkialla ja se voi olla mitä vain. Eräs opettaja näkeekin materiaalin käsitteen 

laajasti: ”Suosikki materiaalini ovat muut oppilaat.” 
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Opettajat mainitsivat käyttävänsä monenlaisia eri oppikirjoja. Kyselyyn vastanneet opettajat 

mainitsivat useimmin Aamu-sarjan (kuusi mainintaa), ja perusteluna eräs opettaja sanoi, että 

”Sekä isot että pienet oppilaat pitävät AAMU-sarjasta”. Toiseksi eniten mainintoja aineistossa 

oli ”Eka Suomi” -kirjasta (viisi mainintaa) ”sekä Luen.Kirjoitan.Opin.”-kirjasta. (viisi mainin-

taa). Seikkailujen Aapinen ja nimenomaan sen S2-materiaalit ja tehtäväkirjat oli opettajien vas-

tauksissa mainittu neljä kertaa. Avainsanoja-kirjaa mainitsi käyttävänsä kolme opettajaa. Yk-

sittäisiä kertoja mainittiin myös ”Suomea sinulle”, ”Suomen mestari”, ”Aapinen” ja ”Moi”. 

Yksi opettaja sanoi myös käyttäneensä ”Taikamaan” tehtäviä oikeinkirjoituksen sekä sanojen 

ja lauseiden osalta. 

Lisäksi VALO-opettajat kertoivat käyttäneensä muiden aineiden oppimateriaaleja, etenkin ma-

tematiikan ja ympäristöopin osalta. ”Ympäristöoppi 3” -kirja ja ”Yllin kirja” mainittiin erik-

seen. Lisäksi yksi opettaja sanoi käyttävänsä matematiikan kirjoja kaikilla ja toinen opettaja 

mainitsi käyttävänsä ”Päivänselvää”-materiaaleja historiassa, fysiikka-kemiassa sekä ympäris-

töopin opetuksessa. Opettajat mainitsivat myös useita sähköisessä muodossa olevia opetusvä-

lineitä sekä Ipadin/tabletin (kolme mainintaa) käytön opetusvälineenä. ”Ekapeli” sähköisenä 

lukemisen- ja kirjoittamisen oppimisalustana mainittiin neljä kertaa. Verkossa toimivista visai-

luista mainittiin ”Kahoot!” ja Quizlet, molemmat kolme kertaa. Myös ”Papunet” mainittiin use-

aan (3) otteeseen hyvänä lähteenä opetusmateriaalille. Opettajien mukaan ”Papunetin kuvatyö-

kalu on ollut hyvin hyödyllinen.” 

Sähköisenä opetusaineistona mainittiin ”Välkky”-sähköinen kielioppi, ”Seikkailujen Aapinen” 

-sähköiset materiaalit sekä ”Sanoman” ja ”Otawan” sähköisten verkkomateriaalien soveltami-

nen. Opetuksessa hyödynnettiin lisäksi Google kääntäjää, Molla ABC:tä ja Muumeja sähköi-

sinä opetusmateriaaleina. Opettajat mainitsivat erilaisia nettilähteitä, joista he saavat opetusma-

teriaalia. He mainitsivat saavansa materiaaleja esimerkiksi Facebook-ryhmistä, kamu.metropo-

lia.fi -sivustolta sekä kirjakuja.fi -sivustolta. Opettajat mainitsivat käyttävänsä myös erilaisia 

maahanmuuttajahankkeiden netistä löytyviä materiaaleja sekä soveltavansa Pinterestistä saa-

tuja ideoita. 

Erilaiset pelit nousivat opettajien vastauksissa tärkeiksi opetusmateriaaleiksi. Pelit oli mainittu 

opettajien vastauksissa yhteensä viisi kertaa. Opettajat mainitsivat myös lautapelit kolme ker-

taa, ja esimerkkeinä lautapeleistä he antoivat ”Arvaa kuka” ja ”Alias”-pelit. Kuva- ja/tai sana-

kortit mainittiin myös useaan otteeseen (yhteensä kuusi kertaa). Lisäksi opettajat mainitsivat 
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väritystehtävät, ristikot, muistipelit ja tarinanopat. Pelien lisäksi opettajat mainitsivat lelut ope-

tusmateriaaleina. Eräs opettaja kokoaakin lelujen hyödyntämistä opetusmateriaalina seuraa-

vasti: ”Käytämme joskus nukenvaatteita, nukkekotia, legoja, pehmoeläimiä, leikkiruokia, leik-

kirahoja ja leikkikauppaa jne.” 

Opettajat kertoivat käyttävänsä opetuksessa paljon erilaista kuvamateriaalia, kuten monisteita 

sekä kuva- ja sanalappuja. Kuvakorttien ja kuvasanakirjojen mainittiin olevan hyödyllisiä eten-

kin niille oppilaille, jotka osaavat vain vähän suomen kieltä. Erään opettajan mukaan ”kaiken-

laiset kuva- ja sanakortit ovat olleet kaikkein käyttökelpoisimpia”. Kuvien ja muun opetusma-

teriaalin lähteenä opettajat käyttivät myös helppolukuisia kirjoja sekä kuvakirjoja, ”joiden ku-

vista etsitään asioita ja kerrotaan tapahtumista kuvien avulla”. Kuvien ohella opettajat hyödyn-

sivät perinteisiä askarteluvälineitä: ”Kynä, paperi, muste, vesivärit” sekä askartelun tueksi 

”Sakset Käteen” -materiaalia. Opettajat käyttivät opetuksen demonstroimiseen myös oikeita 

”luonnonmateriaaleja”, kuten marjoja, sieniä ja jäkäliä. 

5.4.5 Tutkimuksen palauteosion tulokset 

Tutkimuskyselyn lopussa pyydettiin kyselyyn vastanneilta opettajilta palautetta kyselystä, sillä 

palautteen pohjalta on mahdollista arvioida tutkimuksen tarpeellisuutta ja luotettavuutta. Am-

matillisen kehittymisen kannalta on tärkeää pyytää palautetta, sillä sitä voi hyödyntää tulevai-

suudessa. Palauteosiossa kysyttiin, kuinka tarpeellista VALO-opetuksen lähtökohtien, periaat-

teiden ja menetelmien tutkiminen opettajien mielestä on. 88,9 % vastaajista arvioi sen tärkeäksi 

arvosanalla 5/5 ja 11,1 % piti sitä tärkeänä 4/5. Myös tutkimuksen kysymyksenasettelusta pyy-

dettiin palautetta 1-5-asteikolla kysymällä: ”Kuinka osuvia kyselyn kysymykset mielestäsi oli-

vat?” 11,1 % vastaajista arvioi kysymysten osuvuutta arvosanalla 5/5, 51 % antoi arvosanan 

neljä, 25,9 % arvosanan kolme ja 11,1 % arvosanan kaksi. Tästä voidaan päätellä, että suurin 

osa vastaajista piti kysymyksenasettelua osuvana. 

Tutkimuskyselyn palauteosiossa vastaajilta kysyttiin, olisiko kyselyä voinut parantaa ja miten. 

Vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta kyselyn viimeisessä, avoimessa, osiossa. Eräs 

seikka, jonka kaksi vastaajaa nosti esille, oli luokkien ikäjakauman huomioiminen vastauksissa. 

Tutkimuksessa kartoitettiin tarkasti vastaajien perustietoja, mutta olisi ollut hyvä huomioida 

myös oppilaiden ikä. Oppilaiden ikä voi vaikuttaa paljon opetuksen käytäntöön, minkä vuoksi 

se olisi hyvä taustatieto. Toisaalta tutkimustuloksissa oppilaiden ikä ei noussut merkittävään 
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rooliin, mikä saattoi johtua siitä, että usein iästä riippumatta VALO-luokan oppilaiden suomen 

kielen taito on vielä kehittymässä ja kielitaitoluokitus voi olla eri-ikäisilläkin samansuuntainen.  

Eräs opettaja kommentoi palauteosiossa, että VALO-opetuksessa on kyse paljon muustakin, 

kuin didaktiikasta ja kyselyyn olisi kannattanut sisällyttää muutakin, kuin didaktiikkaan liitty-

viä seikkoja. Olen kyseisen opettajan kanssa samaa mieltä siitä, että didaktiikka on vain yksi 

osa-alue VALO-opetusta. Olen kuitenkin perustellut rajaukseni sillä, että periaatteet ja opetus-

menetelmät ovat opetuksen vähemmän tutkittuja osa-alueita Suomessa ja lisäksi didaktiikka on 

hyvin keskeisessä roolissa opetuksen käytännön kannalta. Vaikka olenkin kiinnostunut VALO-

opetuksesta kokonaisuutena, yhdessä pro gradu -tutkielmassa ei ole mahdollista tai järkevää 

tutkia VALO-opetuksen kaikkia osa-alueita. Tutkimukseni on rajattu niin, että kyselystä saatu 

aineisto vastaa tutkimuskysymyksiini. Toisaalta laadullinen tutkimus VALO-opettajien peri-

aatteista ja menetelmistä esimerkiksi haastattelututkimuksena voisi olla hyvä idea jatkotutki-

mukselle. 

Palautteessa oli myös hyviä kysymyksiä tutkimuksen osalta, esimerkiksi eräs opettaja kommen-

toi: ”Tutkimuksen lähtökohta? Mitä haet tutkimuksellasi? Kuinka luotettavaa tietoa voit saada? 

Onko vastaukset vertailukelpoisia?” Tässä tutkimuksessa näihin kysymyksiin on vastattu tieto-

perustassa ja tutkimuksen menetelmäosiossa, mutta luotettavuutta ja opettajien motivaatiota 

osallistua tutkimukseen olisi voitu parantaa sillä, että tutkimuseettisyyttä ja tutkimuksen luotet-

tavuutta olisi avattu enemmän myös itse kyselylomakkeessa sekä opettajille suunnatussa tutki-

muskutsussa. Tulevaisuudessa on tärkeää huomioida eettisten kysymysten ja luotettavuutta 

koskevien asioiden vaikutus myös vastausmotivaation ja tutkimusta koskevan ymmärryksen 

lisäämisessä. 

Kaksi opettajaa kommentoi palauteosiossa, että avoimet vastauskentät tai vapaamuotoisempi 

kysely olisi tuottanut ”parempaa ja kontekstuaalisempaa dataa”. Kyselyn kysymykset on muo-

toiltu tutkimusmenetelmän ja tutkielman tietoperustan pohjalta. Tutkimuksessani olen käyttä-

nyt menetelmänä yhdistelmätutkimusta, johon kuuluu sekä laadullisten että määrällisten muo-

toilujen käyttäminen. Siksi kyselyssä on sekä kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä arvi-

ointiasteikkoja, mutta myös kvalitatiiviselle tutkimukselle luonteenomaisia avoimia kenttiä, 

joissa kysymysten muotoilu vastaa kysymykseen ”millaista”. Kyselylomakkeen muotoilussa 

olen hyvin tietoisesti valinnut sekä avoimia vastaussarakkeita että tarkkaan rajattuja vastaus-

kohtia, jotta aineisto on tutkimusmenetelmäni mukaisesti sekä kvalitatiivista että kvantitatii-

vista.  
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6 Johtopäätökset 

6.1 Tutkimustulosten analysointi 

Tutkimustuloksista selviää, että VALO-opettajat arvostavat opetuksessa konkreettisuutta ja 

käytännönläheisyyttä, kun taas ulkoa opettelu ja teoreettinen opetus eivät olleet yhdenkään vas-

taajan mielestä hyödyllisiä periaatteita. Tästä voidaan päätellä, että vastaajat näkevät konkreet-

tisuuden ja käytännönläheisyyden vastakohtina ulkoa opettelulle ja teoreettisuudelle. Vaikka 

edellä mainitut ovatkin tavallaan periaatteellisia ääripäitä, eivät ne välttämättä sulje toisiaan 

pois, vaan teoreettisuus ja ulkoa opiskelu voivat tukea käytännönläheistä oppimista. Opettajien 

vastaus voidaan toisaalta tulkita myös niin, että opettajat ovat halunneet korostaa nimenomaan 

konkreettisuuden ja käytännöllisyyden merkitystä, vaikka käyttäisivätkin teoreettista opetusta 

ja ulkoa oppimista menetelminä. 

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusaineistoa vertailtaessa havaitaan, että opettajien vas-

taukset kvalitatiivisiin osioihin olivat hyvin samansuuntaisia, kuin heidän vastauksensa kvanti-

tatiivisiin osioihin. Sekä avoimissa osioissa että kvantitatiivisilla asteikoilla on nähtävissä, 

kuinka tärkeää opettajan ja oppilaan tunteiden merkitys on VALO-opetuksessa. Tämän tutki-

muksen pohjalta voidaankin sanoa, että tunteilla on keskeinen rooli VALO-opetuksessa. Myös 

edellä mainitut konkreettisuus ja käytännönläheisyys näkyivät sekä kvantitatiivisissa asteikko-

vastauksissa, se avoimissa osioissa, kuten menetelmäkuvauksissa. Opettajien kuvailemat me-

netelmät, oppimisympäristöt ja teemat vastasivat heidän tärkeinä pitämiään periaatteita. 

Kyselyyn vastanneet opettajat eivät pitäneet ongelmanratkaisua eivätkä tehtäviä ja ongelman-

ratkaisua hyödyllisinä periaatteina VALO-opetuksessa. Myös Mackey ja McDonough ovat ha-

vainneet, että tehtäviin tai ongelmanratkaisuun perustuvien aktiviteettien ja opettajajohtoisten 

menetelmien välillä ei ole merkittävää eroa oppimistuloksissa, sillä molemmissa on konteksti- 

ja kulttuurisidonnaisia vahvuuksia. Perinteiset menetelmät mekaanisine toistoineen ja ulkoa 

opetteluineen saattavat tukea kielten oppimista ja uusien rakenteiden harjoittelua. (Mackey & 

McDonough 2013, 81.) VALO-opettajat saattavat pitää tehtäviä ja ongelmalähtöistä opetus 

liian jännittävänä perinteiseen opetukseen tottuneille oppilaille. Lisäksi tehtävissä voi olla pal-

jon kielellistä ohjeistusta, joka ei välttämättä avaudu S2-luokan oppilaille. Ongelmanratkaisu-

tehtävät voivat myös olla haasteellisia eriyttämisen kannalta, sillä pitäisi löytää yksi ratkaistava 

ongelma, joka olisi eri-ikäisille ja eri taustoista tuleville oppilaille sopiva.  
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Toisaalta kysymyksenasettelu on saattanut vaikuttaa siihen, että opettajat eivät valinneet tehtä-

viä tai ongelmanratkaisua. On mahdollista, etteivät vastaajat ymmärtäneet, mitä ongelmanrat-

kaisulla käytännössä tarkoitetaan. Ongelmanratkaisu ei ole yksiselitteinen käsite, vaan se voi-

daan nähdä suppeasti esimerkiksi vain matematiikkaan tai luonnontieteisiin liittyvänä menetel-

mänä. Toisaalta se voidaan myös käsittää laajasti oppimisperiaatteena, jossa opetus rakentuu 

jonkin käytännön haasteen ympärille, jota pyritään ratkaisemaan yhdessä. Kyselyn selkeäm-

mällä muotoilulla ja tarkennuksilla olisi voitu varmistaa, että osallistujat ymmärtävät mihin on-

gelmanratkaisulla viitataan kyselyssä. 

Alle neljä vuotta opettaneiden vastauksissa korostuivat opetuksen yksilöllinen eriyttäminen ja 

käytännönläheinen ja konkreettinen opetus. Lisäksi he arvostivat oppimistyylien hyödyntä-

mistä opetuksessa muita ryhmiä enemmän. Luultavasti tämä johtuu koulutuksesta, sillä viime 

vuosina opettajan koulutuksessa on korostettu uuden opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita: 

yksilöllistä eriyttämistä, käytännönläheistä opetusta ja oppilaiden yksilöllisiä oppimistyylejä. 

Alle neljä vuotta työssä olleet opettajat ovat todennäköisemmin vastavalmistuneita, kuin yli 4 

vuotta työssään olleet. Tällöin uuden opetussuunnitelman tavoitteet voivat näkyä myös opetta-

jien periaatteissa selkeämmin. Alle neljä vuotta opettaneet arvostivat rutiineja opetuksessa, kun 

taas oppimisympäristöjä ei nähty yhtä keskeisinä, kuin muissa vastaajaryhmissä. Opetuksessa 

on siirrytty puhumaan oppilaan sisäisistä voimavaroista enemmän kuin oppimisympäristöistä. 

VALO-opettajat, joilla oli alle neljä vuotta tai yli kymmenen vuotta työkokemusta, vastasivat 

hyvin samansuuntaisesti. He arvostivat käytännöllistä ja konkreettista opetusta, yksilöllistä 

eriyttämistä sekä rutiineja opetuksessa. Kaikissa ryhmissä käytännöllinen ja konkreettinen ope-

tus nähtiin tärkeänä, mutta neljästä yhdeksään vuotta työssä olleiden opettajien periaatteissa 

korostuivat lisäksi opetusmenetelmät sekä opettajan viestintä. Tämä voisi olla seurausta siitä, 

että yli neljä vuotta työssä olleilla on jo tiettyjä opettamiseen liittyviä rutiineja ja hyväksi ha-

vaittuja käytänteitä, jolloin he voivat myös keskittyä enemmän oman toimintansa reflektointiin, 

kuten opetusmenetelmien ja oman viestinnän kehittämiseen. Toisaalta neljästä kymmeneen 

vuotta työssä olleiden arvoissa voi näkyä vielä edellisten opetussuunnitelmien vaikutus. 

Tutkimustuloksissa VALO-ryhmän oppilasmäärä ja opetuskunnan koko korreloivat vastauk-

sissa, eli isompaa oppilasryhmää opettaneet vastasivat samalla tavalla kuin isommassa opetus-

kunnassa opettaneet. Lisäksi pienten ryhmien opettajien vastaukset korreloivat pienempien 

kaupunkien opettajien vastausten kanssa. Tästä voidaan päätellä, että vastaajista suuressa kun-

nassa opettaneet opettajat opettavat myös suurempia ryhmiä, kun taas pienemmissä kunnissa 
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opetetaan todennäköisemmin myös pienempiä ryhmiä. VALO-opetuksen ryhmistä on melko 

vähän kansallista tilastotietoa saatavilla, minkä vuoksi ei ole mahdollista sanoa tarkalleen, mon-

tako oppilasta missäkin kunnassa on.  

Tilastokeskuksen mukaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrä on 

Suomessa ollut vuosina 2002-2010 jatkuvassa kasvussa, kun taas järjestäjien määrässä ei ole 

tapahtunut vastaavaa systemaattista kasvua. Toisaalta kuntaliitokset voivat vaikuttaa siihen, että 

järjestäjien määrä ei ole lisääntynyt. Kuten alla olevasta kuvasta 16 voidaan havaita, perusope-

tukseen valmistavaan opetukseen osallistuneiden määrä on vuoden 2002 kokonaislukemasta 

1497 kasvanut 2147 oppilaaseen vuonna 2010, kun taas opetuksen järjestäjien määrä on pysy-

nyt lähes samana. 2002 vuonna järjestäjiä oli 72, kun taas 2008 62. (Opetushallitus, haettu 

21.2.2018) Vaikka kaikki valmistavan opetuksen oppilaat eivät osallistu aina suomi toisena 

kielenä -opetukseen, voidaan Opetushallituksen tilastoista päätellä suomea toisena kielenä opis-

kelleiden määrän nousu myös vuosina 2010-2014. Vuonna 2003 luokilla 1-6 oli 5695 S2-oppi-

lasta, kun vuonna 2010 oppilaita oli 12293 ja vuonna 2012 14950. Vuonna 2014 S2-opetusta 

sai luokilla 1-6 yhteensä 18241 oppilasta. (Opetushallitus, haku 22.2.2018.) 

Suurimpien kuntien opettajien vastauksissa korostuivat oppilaiden kognitiiviset taidot, persoo-

nallisuuden piirteet ja opetusmenetelmät, kun taas pienempien kuntien opettajat korostivat 

enemmän oppimistyylejä ja oppimisympäristöä. Erot suurempien ja pienempien kuntien peri-

aatteissa selittyvät luultavasti ainakin osittain sillä, että suuremmissa kunnissa on todennäköi-

sesti myös enemmän maahanmuuttajia ja VALO-luokkien ryhmäkoot ovat luultavasti suurem-

mat. Tällöin luokan sisäiset tekijät, kuten oppilaiden kognitiiviset taidot, persoonallisuuden 

piirteet ja opetusmenetelmät, korostuvat. Pienemmissä kunnissa opettajalla voi jäädä enemmän 

aikaa havainnoida oppilaiden oppimistyylejä. Pienemmissä kunnissa tiettyjä oppimisympäris-

töjä voi myös olla helpompi hyödyntää, sillä lapsia voi olla helpompi viedä luontoon, lähikir-

jastoon tai muille retkille.  

Suurempien kuntien opettajat näkivät myös oppilaiden integroinnin perusopetuksen ryhmiin 

sekä eriyttämisen tärkeämpänä kuin pienempien kuntien opettajat.  Integrointi ja eriyttäminen 

saattavat pienemmässä kunnassa sujua luonnollisemmin, jos VALO-opettajalla on vähemmän 

oppilaita ja perusopetuksen luokkakoot ovat pienempiä. Jos oppilaita on paljon, eriyttäminen 

vaikeutuu ja perusopetuksen ryhmiin integrointi puolestaan korostuu. Isojen ryhmien opetuk-

sessa oppimisen taitojen ja oppimisstrategioiden opetus luultavasti korostuu, sillä suuressa ryh-

mässä opettajan on vaikea opettaa useita oppilaita yhtä aikaa, jos oppilailla ei ole oppimisen 
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strategioita. Isoissa ryhmissä myös toistuvien rutiinien merkitys pienenee, mikä johtuu luulta-

vasti siitä, että suuressa ryhmässä oppilaita on integroitu paljon perusopetuksen ryhmiin, minkä 

vuoksi vaihtuvuus on suurta ja päivät saattavat olla hyvin erilaisia. 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa työskentelevät opettajat käyttivät työssään monen-

laisia alateemoja, joista pääteemoiksi nousivat lähiympäristö, ihminen, ihmissuhteet, ammatit 

ja asiointi eri palveluissa. Vaikka kyselyssä ei puhuttu eurooppalaisesta kielitaidon viitekehyk-

sestä, näkyi sen vaikutus opettajien teemoja koskevissa vastauksissa. Euroopan neuvoston ” 

Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys” (englanniksi ”Common European Fra-

mework of References for Languages: Learning, teaching, assessment”) kuvaa A1-kielitaidon 

kuullun ymmärtämistä: ” Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka 

koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja sel-

västi.”. A2-kielitaidon kuullun ymmärtäminen puolestaan sisältää ”kaikkein tavallisinta sanas-

toa, joka liittyy läheisesti omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja per-

heestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka”. (Opetushallitus 2018, haku 22.2.2018) 

Tästä voidaankin päätellä, että monet VALO-opetuksen teemoista nousevat eurooppalaisen vii-

tekehyksen kielitaitovaatimuksista.  

6.2 Yhteenveto 

Suomalaisilla opettajilla on paljon vapautta päättää opetuksen käytännön järjestämisestä, ja em-

piirisen tutkimuksen perusteella suomalaiset opettajat suosivat opetuksessaan tiettyä raken-

netta. Useimmiten opetus perustuu pitkään vallinneelle herbarttiselle näkemykselle. (Jyrhämä, 

Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 130.) Oppilaiden kouluviihtymättömyyden on todettu 

lisääntyneen 1900-luvulta alkaen. Perusteena tälle on pidetty sitä, että koulu on liian etääntynyt 

todellisuudesta eikä opiskeltavia asioita kohdata todellisuudessa eikä niitä opita luonnollisissa 

ympäristöissä. (Kostiainen & Rautiainen 2013, 40.) VALO-opettajien vastausten pohjalta voi-

daan päätellä, että perusopetukseen valmistava opetus on tyypillisesti hyvin käytännönläheistä 

ja konkreettista. Oppiminen tapahtuu aidoissa oppimisympäristöissä, mikä johtuu luultavasti 

oppilaiden kehittymässä olevista suomen kielen taidoista.  

Suomalaisissa luokissa oppiminen tapahtuu pitkälti kuuntelemalla, osallistumalla keskusteluun, 

kertaamalla, lukemalla ja tekemällä tehtäviä, joissa hyödynnetään opetettuja asioita. (Jyrhämä, 

Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 130.) Tutkimukseni perusteella olen havainnut, että 
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VALO-opetuksen opetus poikkeaa tavallisesta suomalaisesta luokkaopetuksesta juuri menetel-

mien osalta. Kuuntelua, keskustelua, kertaamista, lukemista ja tehtäviä hyödynnetään myös 

VALO-opetuksessa, mutta niiden käyttämiseen voi liittyä myös haasteita. Esimerkiksi pelkkä 

kuunteleminen ja keskusteluun osallistuminen voivat olla oppilaiden kielitaidon vuoksi haasta-

via menetelmiä. Kenties juuri tästä syystä VALO-opetuksen menetelmissä korostuivat käytän-

nölliset ja toiminnalliset menetelmät: draama, laulut, leikit ja konkreettiset vierailut.  

Sinkkosen ja Kyttälän tutkimuksessa kaikki perusopetukseen valmistavan luokan opettajat ko-

rostivat suomen kielen oppimisen tärkeyttä VALO-opetuksessa. Tutkijoiden mukaan kielen-

opetuksen korostuminen oli ennustettavissa, sillä akateemisen oppimisen kannalta riittävä kie-

litaito on keskeistä. (Sinkkonen & Kyttälä 2014, 1.) Myös tässä tutkimuksessa etenkin mene-

telmissä, oppimisympäristöissä ja opetusmateriaaleissa näkyi kielen oppimisen tärkeys. Opet-

tajien kommenteissa näkyi, että kielenoppiminen yhdistyi kaikkeen muuhun opetukseen. 

Lintulan ja Pietilän mukaan kielenopetuksen menetelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään: funk-

tionaalisiin menetelmiin ja menetelmiin, joissa korostuu kielen rakenne: kieliopin ja sanaston 

oppiminen. Funktionaalinen eli vuorovaikutteisen kielenopetuksen tavoitteena on mahdollistaa 

kielen käyttäminen eri tarkoituksiin, kuten tehtäviin, vuorovaikutukseen, tiedonhankintaan ja 

luovaan tuottamiseen. (Lintunen & Pietilä 2014, 5.1.) Tämän tutkimuksen pohjalta voidaankin 

todeta, että VALO-opettajien näkökulma S2-kielen opetukseen on hyvin funktionalistinen, sillä 

kieltä opitaan käytännöllisten menetelmien kautta hyvin aidoissa vuorovaikutustilanteissa. 

Kieltä käytetään VALO-opetuksessa myös monenlaisiin eri tehtäviin ja luovaan tuottamiseen 

esimerkiksi draaman tai taiteen kautta. 

Sinkkosen ja Kyttälän mukaan suomalainen valmistava opetus on auttanut ratkaisemaan monia 

maahanmuuttajien kasvatukseen liittyviä kiireellisiä haasteita, mutta siitä huolimatta on vielä 

asioita, joihin tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Heidän mukaansa yksi merkittävimpiä haas-

teita on yhtenäisyyden puute, sillä suomalaisissa kouluissa ei ole yhdessä sovittuja käytänteitä 

ja lähestymistapoja kulttuurienväliseen kasvatukseen. (Sinkkonen & Kyttälä 2014, 1.) Tämä 

tutkimus on tuonut päivänvaloon eri puolilla Suomea perusopetukseen valmistavilla luokilla 

opettavien opettajien kokemuksia VALO-opetuksesta. Tarvitaan kuitenkin vielä enemmän vuo-

ropuhelua VALO-opettajien välille sekä tukea opettajien kulttuurienvälisen kompetenssin muo-

dostumiseen. Lisäksi opettajankoulutuksen kulttuurienvälistä koulutusta tulisi lisätä, jotta kai-

killa opettajilla olisi vaadittavat taidot toimia opettajana Suomessa, joka on yhä enemmän mo-

nikulttuurinen. 
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Tutkimuksen palauteosiossa kysyttiin, kuinka tarpeellista VALO-opetuksen lähtökohtien, peri-

aatteiden ja menetelmien tutkiminen opettajien mielestä on. 88,9 % vastaajista arvioi sen tärke-

äksi arvosanalla 5/5 ja 11,1 % piti sitä tärkeänä 4/5. Kyselyyn vastanneet opettajat pitivät siis 

tutkimuksen aihetta hyvin tärkeänä, mistä voidaan päätellä, että myös jatkotutkimukselle ai-

heesta olisi tarvetta. Lisäksi opettajia pyydettiin antamaan palautetta tutkimuksen kysymyksen-

asettelusta 1-5-asteikolla kysymällä: ”Kuinka osuvia kyselyn kysymykset mielestäsi olivat?” 

11,1 % vastaajista arvioi kysymysten osuvuutta arvosanalla 5/5, 51 % antoi arvosanan neljä ja 

25,9 % arvosanan kolme. Tästä voidaan päätellä, että suurin osa vastaajista piti myös tutkimuk-

sen kysymyksenasettelua osuvana. Vastaajat kommentoivat palauteosiossa, että laadullisella 

tutkimuksella ja etenkin haastattelututkimuksella olisi mahdollista saada erilaista tutkimusai-

neistoa. Laadullinen tutkimus VALO-opetuksen periaatteista ja opetusmenetelmistä voisikin 

olla hyvä jatkotutkimusaihe. 

Yhteissuunnittelu oli asia, joka ei noussut opettajien vastauksissa esille, vaikka se menetelmänä 

voisi parantaa oppimista. Johtopäätöksenä voisi todeta, että yhteissuunnittelu voisi olla VALO-

opetuksen yksi kehittämisalue. Jyrhämä, Hellström, Uusikylä ja Kansanen havaitsivat tutki-

muksessaan, että oppilaat toivovat mahdollisuutta vaikuttaa enemmän omaan opiskeluunsa. 

Kaksivuotisessa kokeilussa havaittiin, että oppilaiden suhtautuminen yhteissuunnitteluun oli 

enimmäkseen myönteistä ja opettajien ja vanhempien mielestä suunnittelu rikasti koulutyötä. 

Yhteissuunnittelun hyödyt ovat monipuoliset, sillä se opettaa demokraattisen vaikuttamisen tai-

toja, kriittistä ajattelua, luovuutta sekä konfliktien ratkaisutaitoa. Positiivista on myös se, että 

yhteistyössä hyvien ideoiden määrä lisääntyy ja oppilaiden sosiaaliset taidot ja keskinäinen ar-

vostus kehittyvät. Opettajan näkökulmasta eriyttäminen oppilaiden toiveiden pohjalta helpottuu 

ja oppilaidentuntemus lisääntyy. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen 2016, 87, 89.)  

VALO-opetuksen opettajille tärkeimmät asiat opetuksessa ovat tämän kyselyn perusteella tun-

teet, kognitiivisten taitojen opettaminen ja opetusmenetelmät, minkä perusteella VALO-opet-

tajia voidaan suositella kiinnittämään opetuksessaan erityistä huomiota näihin asioihin. Hyvän 

VALO-opetuksen periaatteina voidaan tämän tutkimuksen perusteella pitää käytännöllistä ja 

konkreettista opetusta, joka on yksilöllisesti eriytettyä sekä rutiineja sisältävää. Keskeisiä peri-

aatteita ovat myös opettajan selkeä viestintä sekä oppilaiden integrointi perusopetuksen ryh-

miin. Menetelmistä toimivimpina voidaan mainita käytännönläheiset ja konkreettiset menetel-

mät, kuten laulut, pelit, leikit ja draama. Menetelmissä keskeisiksi asioiksi nousi lisäksi ilmiö-

lähtöisyys sekä pari- ja ryhmätyöskentelyn hyödyntäminen. Teemoissa opettajat korostivat 
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myös käytännöllisiä ja arjesta nousevia teemoja, joille ominaista oli ilmiölähtöisyys sekä usei-

den oppimistavoitteiden yhdistämistä yhden teeman alle. Oppimisympäristöt olivat hyvin mo-

nipuolisia ja vaihtelevia, mutta koulun tilat, luonto ja erilaiset palvelut nousivat selkeästi ylei-

simmiksi oppimisympäristöiksi. 

Tämän pro gradu-tutkielman pohjalta voidaan todeta, että VALO-opetuksen käytäntö vastaa 

periaatteiltaan hyvin Opetushallituksen uudessa ”Perusopetuksen opetussuunnitelmassa” mää-

riteltyihin tavoitteisiin yksilöllisestä, monipuolisesta, käytännönläheisestä ja teemaperustai-

sesta opetuksesta. Lisäksi suomen kielen opetuksen näkökulmasta VALO-opettajien mainitse-

mat teemat ovat ”eurooppalaisen viitekehyksen” mukaisia. Tutkimuksen aikana on käynyt sel-

väksi, että VALO-opetuksen opettajat käyttävät luovasti erilaisia menetelmiä, oppimisympäris-

töjä ja teemoja. Tutkimuskyselyyn vastanneet opettajat vaikuttavatkin olevan oman alansa Pelle 

Pelottomia, jotka eivät pelkää tarttua työhön ja selättää haasteita. Kulttuurienvälinen kasvatus 

on perusluonteeltaan rohkeutta kohdata uusia asioita ja löytää uudenlaisia lähestymistapoja. 

Ammatillista rohkeutta puolestaan on nähdä haasteet mahdollisuuksina ja kääntää vaikeudet 

oppimistilanteiksi, joissa ”piirretään hirviöitä, joilla on kolme päätä ja viisi jalkaa”.    
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Liite 1 Koonti opetusmenetelmistä (University of North Carolina) 

Ruoanlaitto tai tanssiminen 

Draama, sketsit tai roolipelit 

Nukkejen pukeminen tai käsinuket 

Musiikin tekeminen/kuunteleminen 

Elokuvat, videot tai televisio 

Nauhoitukset ja radio-ohjelmat 

Anekdootit ja vertauskuvat 

Sana-assosiaatio aktiviteetit 

Tarinankerronta 

Diaesitykset 

Debatti 

”Hall of Fame” aiheittain 

Vaihtokauppa ”asioilla” 

Mielikuvituskokous 

Kokoukseen osallistuminen 

Annetun aiheen tutkiminen 

Tiedon/esineiden kerääminen 

Palapelikartat, maapallot, kartat 

Kampanjan aloittaminen 

Rahan kerääminen 

Tietokilpalut ja visat 

Ongelmanratkaisu  

Caseopinnot 

Laboratoriotyöskentely 

Ryhmädynamiikkaharjoitukset 

Oppilaat opettavat toisiaan¨ 

Projektit tai palvelusprojektit 

Foorumit/paneelikeskustelut 

Keskusteluryhmät 

Haastattelut ja kyselyt 

Ääneenluku 

Tekstikirjatehtävät 

Lukutehtävät (lehdistä, kir-

joista) 

Muistiinpanojen kirjoittaminen 

Sanaston harjoittaminen (drillit) 

Tiivistelmien kirjoittaminen 

Listan tekeminen sanastosta 

Esitelmät 

Opettajan luento 

Opettajan ohjaama kes-

kustelu 

Opettajan demonstraa-

tio 

Suulliset kysymykset, 

joihin luokka vastaa 

Mallit 

Jäljennökset 

Asioiden piirtäminen 

Liitutaulun hyödyntämi-

nen 

Taideteokset ja julisteet 

Valokuvat ja kuvaaminen 

Näyttelyt tai esittelyt 

Seinämaalaukset 

Ristikot 

Ilmoitustaulut 

Päiväkirjat tai leikekirjat 

Opettelu- tai muistikortit 

Kirjoitukset eri medioissa 

Lomakkeiden täyttäminen 

Koululehti tai ”vitsilehti” 

Kirjekaverit 

Raportit 

Esikokeet 

Kotikokeet 

Materiaaliko-

keet 

Parikokeet 

Vieraspuhujien luen-

not/vierailut 

Retket ja niistä kertomi-

nen 

Arkeologinen vie-

railu/tutkimus 

Vapaaehtoistyö tai -toi-

minta 

Harrastusten integrointi 

Aikajanat 

Diagrammit 

Prosessikaaviot 

Taulukot 

Graafit 



 

 

 

Liite 2 Tutkimuskysymykset 

Ensimmäinen osio: Taustatiedot 

1. Vastaajan sukupuoli 

2. Vastaajan ikä 

3. Toimitko VALO-opettajana tällä hetkellä? 

4. Vastaajan koulutus 

5. Vastaajan työkokemus opetustehtävistä 

6. Kuinka monta tuntia käytät päivässä opetuksen suunnitteluun? 

7. Vastaajan virkasuhde oppilaitokseen 

8. Oppilaitoksen sijainti 

9. Oppilaitoksen paikkakunnan koko 

10. Montako oppilasta VALO-luokassa on? 

Toinen osio: Opetuksen periaatteet 

1. Valitse, kuinka merkittäviä seuraavat tekijät ovat opetuksen näkökulmasta: 

2. Valitse seuraavista kaksi VALO-opetuksen kannalta tärkeintä tekijää: 

3. Kommentteja aiheesta: 

Kolmas osio: Eri opetusperiaatteiden hyödyllisyys 

1. Kuinka hyödyllisenä pidät… 

2. Valitse mielestäsi hyödyllisimmät periaatteet (5): 

3. Muita kommentteja tai lisättävää: 

Neljäs osio: Teemat, opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt 

1.  Millaisia teemoja olet käyttänyt opetuksessasi? Kerro onnistuneimmista ideoistasi: 

2. Millaisia oppimisympäristöjä olet hyödyntänyt opetuksessasi? Kerro esimerkkejä: 

3. Millaisia opetusmateriaaleja olet käyttänyt? Mitkä materiaalit ovat suosikkejasi? 

4. Millaiset opetusmenetelmät ovat mielestäsi olleet tehokkaimpia? Miksi? 

5. Muita kommentteja aiheesta: 

Viides osio: Palaute kyselystä 

1. Kuinka tarpeellista VALO-opetuksen lähtökohtien, periaatteiden ja menetelmien tutki-

minen mielestäsi on? 

2. Kuinka osuvia kyselyn kysymykset mielestäsi olivat? 

3. Olisiko kyselyä voinut mielestäsi parantaa? Miten? 

4. Muita kommentteja: 



 

 

 

Liite 3 Esimerkkejä kyselylomakkeesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 4 Esimerkkejä laadullisesta aineistonanalyysistä: opetuksen teemat 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”Teemassa tuettiin ja 

vahvistettiin vuorovai-

kutustaitoja sekä mo-

nikielisyyden (satua 

käytiin läpi myös 

omalla kielellä) että 

oman identiteetin ke-

hittymistä sadun ja 

draaman keinoin.” 

Teemassa tuettiin 

ja vahvistettiin 

vuorovaikutustai-

toja sekä monikieli-

syyden ja oman 

identiteetin kehitty-

mistä sadun ja 

draaman keinoin. 

Vuorovaikutus-

taidot, 

monikielisyys, 

oman identitee-

tin kehittyminen 

Ihmissuhteet Opetuksen 

teemat 

”Ystävyys ja ystävys-

tyminen, taakse jättä-

misen raskaus ja uu-

den kohtaamibebnen-

nen” 

Ystävyys ja ystä-

vystyminen, taakse 

jättämisen raskaus 

ja uuden kohtaami-

nen. 

Ystävyys, luo-

puminen ja uu-

det asiat 

”Suomi, luonto, ihmi-

nen” 

 

Suomi, luonto ja 

Ihminen. 

Luonto tai 

Ihminen 

Luonto 

tai 

Ihminen 

 
”Teemoittain opetus 

esim. Ihminen, kartta, 

eläimet, luonto, 

ruoat..” 

Ihminen, kartta, 

eläimet,  

luonto ja ruoat. 

Ihminen 

Luonto 

”Esim. Metsä: sanojen 

opettelu kuvien avulla, 

pienten asioiden ke-

rääminen metsästä, 

metsäaiheinen kuvis-

työ jne.” 

Metsä, esimerkiksi: 

sanojen opettelu 

kuvien avulla, 

pienten asioiden 

kerääminen met-

sästä tai metsäai-

heinen kuvaamatai-

don työ 

Metsä 

”Syksyllä opetellaan 

syksyn satoa ja ruokia, 

keväällä kevään merk-

kejä ja erilaisia ötö-

köitä.” 

Syksyllä opetellaan 

syksyn satoa ja 

ruokia, keväällä ke-

vään merkkejä ja 

erilaisia ötököitä 

Luonnon anti-

met ja luonto 

 

  



 

 

 

Liite 5 Esimerkkejä laadullisesta aineistonanalyysistä: oppimisympäristöt 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”Virtuaaliset oppimis-

ympäristöt.” 

Sähköiset oppimis-

ympäristöt 

Sähköiset 

oppimisym-

päristöt 

Sähköiset op-

pimisympäris-

töt 

Oppimisympä-

ristöt 

”Sähköiset oppimis-

ympäristöt: 

www.ville.utu.fi, kir-

jakuja.fi, ekapeli, Ota-

van sähköiset materi-

aalit, office365-ympä-

ristö, quizlet, kahoot” 

Sähköiset oppimis-

ympäristöt: 

www.ville.utu.fi, 

kirjakuja.fi, Eka-

peli, Otavan säh-

köiset materiaalit, 

Office365-ympä-

ristö, Quizlet ja Ka-

hoot 

Sähköiset 

oppimisym-

päristöt 

”laavulle, pilkille, 

hiihtoretkelle, luistele-

maan. Lisäksi olemme 

touhunneet koulun pi-

halla ja lähipiirissä, 

pururadalla, metsässä, 

lähiliikuntapaikassa.” 

Laavu, pilkkimi-

nen, hiihtoretki, 

luisteleminen. Kou-

lun piha, lähipiiri, 

pururata, metsä ja 

lähiliikuntapaikka. 

Ulkoliikun-

tapaikat, 

koulun piha, 

lähiympä-

ristö ja 

metsä 

Luonto ja lä-

hiympäristö 

 

Valokuvaustehtävät 

luonnossa 

 

Valokuvaus luon-

nossa. 

Luonto 

”Metsä eri vuoden-

aikoina 

Viljelypalsta, jossa 

kasvatamme perunaa, 

sipulia ja ruohosipu-

lia” 

Metsä eri vuoden-

aikoina sekä vilje-

lypalsta. 

Metsä ja 

viljelypalsta 

”ulos luokkahuo-

neesta, toiminnalli-

suutta ja retkiä” 

Ulos luokkahuo-

neesta, retkiä” 

Ulkona ja 

retket 

 

  



 

 

 

Liite 6 Esimerkkejä laadullisesta aineistonanalyysistä: materiaalit 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

”Valmiista materiaa-

leista parhaita ovat 

Avainsanoja ja 

Aamu.” 

Avainsanoja ja 

Aamu 

S2-opetusmateri-

aalit 

Kirjat Materiaalit 

 

 

 

 
”Sekä isot että pienet 

oppilaat pitävät 

AAMU-sarjasta.” 

Aamu-sarja S2-opetusmateri-

aalit 

”Aamu.kirja.” Aamu-kirja S2-opetusmateri-

aalit 

”Tabletti: quizlet ja 

ekapeli” 

Quizlet ja Ekapeli Sähköiset pelit Sähköiset 

materiaalit 

”Kahoot, Quizlet, Of-

fice365 alusta” 

Kahoot, Quizlet ja 

Office356-alusta 

Sähköiset pelit ja 

alustat 

”iPad: Kahoot!, Quiz-

let, molla abc, eka 

peli; internet: google 

kääntäjä, Kirja-

kuja.fi.” 

Kahoot!, Quizlet, 

Molla ABC, Eka-

peli, Internet, 

Google kääntäjä ja 

Kirjakuja.fi 

Sähköiset pelit ja 

materiaalit. Inter-

net ja sieltä löyty-

vät materiaalit 

”Suosikkimateriaali-

nini ovat muut oppi-

laat.” 

Muut oppilaat Muut oppilaat Muut mate-

riaalit 

 

 

 

 

 

 

(kirjat) 

”Lautapelit: Arvaa 

kuka, Alias, ym” 

Lautapelit, kuten 

Arvaa kuka tai 

Alias 

Lautapelit 

”Lautapelit, väritys-

tehtäviä, ristikot, oppi-

kirjat, muistipelit,” 

Lautapelit, väritys-

tehtävät, ristikot, 

oppikirjat ja muisti-

pelit. 

Lauta- ja muisti-

pelit, väritystehtä-

vät, ristikot ja op-

pikirjat 

”Oikeat esineet, mar-

jat, sienet, jäkälät ym., 

monisteet, kuva- ja sa-

nalaput, pelit,...” 

Oikeat esineet, esi-

merkiksi luonnon-

materiaalit, monis-

teet, kuva- ja sa-

nalaput tai pelit. 

Oikeat esineet ja 

pelit 

 



 

 

 

Liite 7 Esimerkkejä laadullisesta aineistonanalyysistä: menetelmät 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Ylä-

luokka 

Pääluokka 

”Myös draama, esim peh-

molelujen käyttö toimii.” 

Draama, esimerkiksi 

pehmolelujen käyttö. 

Draama Draama Menetelmät 

”Fiktiiviset,draamalliset.” Fiktiivinen draama Draama 

”parityö, open kanssa kah-

den tai pienryhmässä” 

Parityö opettajan 

kanssa tai pienryh-

mässä 

Parityö tai 

pienryhmä 

Pari- tai 

ryhmä-

työsken-

tely ”Työskentely pareittain tai 

ryhmissä toimii hyvin.” 

Työskentely pareit-

tain tai ryhmissä. 

Pari- tai ryh-

mätyö 

”Parityöskentely, oppilai-

den ideat tulevat hyvin 

esiin.” 

Parityöskentelyssä 

oppilaiden ideat tule-

vat hyvin esiin. 

Parityösken-

tely 

”Osallistavat” Osallistavat Osallistavat  Osallista-

vat mene-

telmät ”Oppilaita osallistavat me-

netelmät.” 

Oppilaita osallistavat 

menetelmät 

Osallistavat 

menetelmät 

”Toiminnallisuus, toisto, 

laulut, pelit ja leikit. Tosi 

paljon leikitään erityyppi-

siä arvausleikkejä.” 

Toiminnallisuus, 

toisto, laulut, pelit ja 

leikit, kuten arvaus-

leikit. 

Toiminnalli-

suus, esimer-

kiksi laulut, 

pelit ja leikit. 

Toimin-

nalliset 

menetel-

mät  

(sekä 

toisto) ”Toiminnallisuus, toisto 

(saman asian käsittelyä 

monin eri keinoin).” 

 

Toiminnallisuus ja 

toisto eli saman asian 

käsittely monin eri 

tavoin. 

Toiminnalli-

suus ja toisto 

”laulut, leikit, pelit, toi-

minnan kautta itse teke-

mällä oppii” 

 

Laulut, leikit ja pelit, 

joiden toiminnan 

kautta oppii itse teke-

mällä. 

Toiminnalli-

suus, kuten 

laulut, leikit ja 

pelit 

”Riippuu hyvin paljon op-

pilaasta, joillekin opettaja-

johtoinen opetus toimii 

parhaiten, osalle taas toi-

minnalliset työtavat” 

Menetelmä tulisi va-

lita oppilaan tarpei-

den mukaan. 

Toisille toimii opet-

tajajohtoisuus, toi-

sille taas toiminnalli-

suus. 

Menetelmän 

valinta riip-

puu oppi-

laista, joko 

toiminnalliset 

menetelmät 

tai opettaja-

johtoisuus. 

Toimin-

nalliset tai 

opettaja-

johtoi-

suus, riip-

puen op-

pilaista 

 


