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Oripään kunnan sivistyslautakunta 7.9.2022 

Liite Oripään kunnan opetussuunnitelmaan  

    

 

VALMISTAVA OPETUS  

 

Valmistavan opetuksen järjestäminen nojautuu 1.8.2016 alkaen Opetushallituksen 13.11.2015 

antamiin Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 

1. Opetuksen lähtökohdat 

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa 

oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet 

esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä 

ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.  Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää 

oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Opetuksen tavoitteet on 

tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa. Tavoitteiden 

määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito sekä oppilaan aikaisempi 

koulunkäyntihistoria. 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä 

vanhemmille vähintään 1000 tuntia. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuksen 

järjestäjä. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhdelle oppilaalle. Opetusryhmät 

muodostetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppilaiden 

omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Valmistavan opetuksen aikana 

oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai 

ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa 

määritellyllä tavalla. Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, 

oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oman opinto-ohjelman 

mukaan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla. 

2. Opetuksen järjestäminen 

 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan Oripään kunnassa perusopetuksen ryhmissä ja/tai 

valmistavan opetuksen ryhmissä Oripään koululla. Esiopetusikäisten valmistavaa opetusta annetaan 

kunnan  päiväkodeissa. Valmistavaa opetusta voidaan järjestää myös yhteistyössä lähikuntien 

kanssa. Valmistava opetus kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden. Oppilas osallistuu opetuksen 

aikana perusopetuksen ryhmiin ikätasonsa, valmiuksiensa ja hänelle laaditun oppimissuunnitelman 

mukaisesti. 

 

3. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
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3.1 Yleiset tavoitteet 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan 

suomen tai ruotsin kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 

sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten. Valmistavassa opetuksessa kehitetään 

oppilaan laaja-alaista osaamista sekä annetaan opetusta perusopetuksen oppiaineissa ja 

mahdollisuuksien mukaan oppilaan omassa äidinkielessä oppilaan omassa opinto-ohjelmassa 

tarkemmin määritellyllä tavalla. 

Opetuksen tavoitteiden määrittelyssä, sisältöjen valinnassa ja opetusjärjestelyissä otetaan huomioon, 

että oppilaat ovat iältään, opiskeluvalmiuksiltaan ja taustaltaan erilaisia. Opetusta eriytetään 

oppilaiden ikä- ja kehitysvaiheiden mukaisesti. 

Oppilaan oman äidinkielen opetuksella voidaan edistää oppilaan luku- ja kirjoitustaitoa. 

Valmistavassa opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin Oripään kunnan perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa, minkä lisäksi opetusta eriytetään tarpeen mukaan. Mikäli oppilaan aiempi 

opiskelu on poikennut huomattavasti suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista, 

sisällöistä ja työtavoista, voi hänen oppimissuunnitelmansa sisältää useampien vuosiluokkien 

keskeisiä tavoitteita ja sisältöjä. Perusopetuksen ylempien vuosiluokkien vaiheessa valmistavan 

opetuksen keskeisenä tavoitteen on luoda edellytyksiä perusopetuksen päättövaiheen opiskelulle ja 

jatko-opintoihin hakeutumiselle. Annettavan opetuksen lisäksi oppilaita ja huoltajia perehdytetään 

suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja tämän tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

 

3.2 Kielenopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa pääpaino on suomi tai ruotsi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -opinnoissa, joiden osalta tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito. Opetuksessa 

noudatetaan soveltuvin osin perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

opetussuunnitelman perusteita. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opinnot ovat pohjana kaikille 

muille opinnoille. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -

opintojen tavoitteena on antaa oppilaille tarvittavat valmiudet siirtyä perusopetukseen. Opetuksessa 

otetaan huomioon oppilaan koulu- ja opiskelutausta ja hänen jo mahdollisesti hallitsemansa suomen  

kielen taito. Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset suomen 

kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt. Oppilaan vieraan kielen opinnot järjestetään kunnan 

kieliohjelman mukaisesti. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaan. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös oppilaiden tietämystä oman kieli- 

ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. 

 

4. Toimintakulttuuri 

Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

Opetuksessa voidaan hyödyntää myös oppilaiden tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa 

luonnosta, elämäntavoista, historiasta ja yhteiskunnasta, kielistä ja kulttuureista. 

 

4.1 Oppimisympäristöt ja työtavat 

Perusopetukseen valmistava opetus niveltyy osaksi perusopetusta ja koulussa vallitsevaa 

toimintakulttuuria, mutta myös vaikuttaa muun koulun toimintakulttuurin ja käytänteiden 

kehittämiseen. Oppilaat harjaantuvat valmistavan opetuksen aikana perusopetuksen työtapoihin. 
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Tavoitteena on, että oppilaat pystyvät vähitellen myös itse asettamaan itselleen oppimistavoitteita 

sekä harjaantuvat oppimaan oppimisen taidoissaan. Niinpä työtapojen on hyvä olla monipuolisia, 

oppilasta aktivoivia ja eriyttäviä. Koska eri oppiaineet ja niiden tavat käyttää kieltä ovat keskeisiä 

perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, opetus edellyttää kielitietoisia työtapoja kaikissa 

oppiaineissa. Erilaisten tekstien lukemisen, ymmärtämisen, tulkitsemisen ja tuottamisen taidot ovat 

keskeisiä. 

5. Oppilaan oman opinto-ohjelman laatiminen 

Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, 

perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai 

oppimäärää, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opinto-

ohjelmaan kirjataan: 

 • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet 

 • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin 

 • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö 

 • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen 

 • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet 

Oripään kunnassa oppilaan opinto-ohjelma sisällytetään oppilaalle laadittavaan 

oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma valmistellaan kahden kuukauden kuluessa valmistavan 

opetuksen alkamisesta, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Valmistelusta vastaavat valmistavan 

opetuksen opettaja ja muut opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan/huoltajien kanssa. Sovitun 

mukaisesti myös muut henkilöt voivat osallistua oppimissuunnitelman laatimiseen. 

Oppimissuunnitelmaa käytetään perusopetukseen siirtymisestä lähtien oppilaan opiskelun tukena 

vähintään yhden lukuvuoden ajan. 

6. Oppilaan hyvinvointi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huolehditaan kokonaisvaltaisesti oppilaan 

hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä seikoista, kuten kodin ja koulun yhteistyöstä, riittävästä 

oppilashuollollisesta tuesta sekä oppilaanohjauksesta. Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen 

aikana selviää oppilaan tarve oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten 

soveltuvalla tavalla. 

6.1 Opetuksen eriyttäminen 

Tärkeässä asemassa on opettajan antama vuorovaikutuksellinen tuki, jonka avulla oppija suoriutuu 

myös sellaisista tehtävistä, jotka voisivat itsenäisesti olla mahdottomia suorittaa. Tämän 

pohjatiedon varassa opettaja voi tarpeen mukaan eriyttää muun muassa eri oppiaineiden opetukseen 

käytettävää aikaa, oppiaineksen syvyyttä tai laajuutta, menetelmiä, työtapoja tai materiaaleja. 

Eriyttäminen tarkoittaa käytännössä ennen kaikkea sisältöjen valintaa sekä tarkoituksenmukaisia 

opetusjärjestelyitä. 

6.2 Kodin ja koulun yhteistyö 

Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kieli- ja kulttuuritausta. Huoltajille 

annetaan tietoa suomalaisesta koulusta ja koulutusjärjestelmästä, opetussuunnitelmasta, oppilaan 

arvioinnista, opetusmenetelmistä ja perusopetukseen valmistavassa opetuksessa käytettävästä 

oppilaan omasta opinto-ohjelmasta. Perheille annetaan tietoa perusopetukseen siirtymisestä sekä 

jatko-opintomahdollisuuksista perusopetuksen jälkeen. 
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6.3. Oppilashuolto 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevat 

samat periaatteet ja oppilaita samat oikeudet kuin perusopetuksen oppilaille annettavassa 

oppilashuollossa. Monialainen yhteistyö on perusopetukseen valmistavan opetuksen 

oppilashuollossa tärkeää. Oppilashuolto järjestetään opetus-, sosiaali- ja terveystoimen yhteistyönä 

siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus kotouttamissuunnitelma huomioiden. (Ks. Oripään 

kunnan oppilashuollon suunnitelma) 

6.4. Suunnitelma kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin  

liittyvistä menettelytavoista 

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun 

esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista 

keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja 

huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä 

vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on 

oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös 

kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa 

noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa. 

 

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. 

Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai 

laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia 

keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa 

käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa 

tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään. Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan 

jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan 

määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun 

tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä 

enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun 

henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka 

opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 

vuoksi. Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan edellä mainitulla perusteella evätä myös 

seuraavaksi työpäiväksi, mikäli opetuksen järjestäjä tarvitsee aikaa suunnitella oppilaan paluuta 

takaisin opetukseen ja tarjota oppilaalle oppilashuollon palveluita sekä tukea turvallista paluuta 

opetukseen. 

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman 

yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin 

liittyvistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja 

yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun 

järjestyssääntöjen toteutumista. Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella 

koululla on käytössään kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva 

suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia 

kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset 

toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.  

 

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa 
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voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan 

hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti 

hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä 

samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon 

raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja 

kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai 

loukkaavalla tavalla. 

Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. 

Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Yhteistyö 

huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman 

toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai 

päivittämistä. 

Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppimisympäristössä tai 

koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja 

niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. 

 

(Ks. Oripään koulun säännöt, toimintamalli väkivaltatilanteissa, poissaolojen portaat ja suunnitelma 

koulukiusaamisen ehkäisemisestä). 

7.   Oppilaan arviointi 

Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, kannustavaa ja monipuolista. Arviointi perustuu jatkuvaan ja 

monipuoliseen havainnointiin ja näyttöön. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä 

numeerista arviointia. 

8. Todistukset 

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen 

valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan 

opetuksen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan 

oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana. 

 

 

9. Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen 

aikana 

 Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan omaan opinto-ohjelmaan voi kuulua 

perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Oppilas voi saada todistuksen 

edellä mainittujen opintojen hyväksytystä suorittamisesta osallistumalla perusopetuslaissa 

tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Jos oppilas siirtyy perusopetukseen valmistavan opetuksen 

jälkeen perusopetukseen, voidaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa saavutettu osaaminen 

hyväksilukea, jos oppilaalla on perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. Erityiseen 

tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri oppiaineissa 

perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Tutkintoon osallistuvan oppilaan osaamista 

arvioidaan suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa 

opetussuunnitelmassa tarkennettuihin eri oppiaineiden tavoitteisiin. Oppilaan osaamisen tason 

määrittelyssä käytetään apuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä hyvän 

osaamisen kuvauksia ja päättöarvioinnin kriteerejä. Erityisessä tutkinnossa voidaan suorittaa 
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oppiaineen koko oppimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä. Erityisen tutkinnon 

hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta kokonaan 

tai osittain. Erityisessä tutkinnossa käytettäviä todistuksia koskevat määräykset sisältyvät 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 

Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat eri 

oppiaineissa perusopetuksen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen koko 

oppimäärän suorittamiseksi tulee oppivelvollisen osallistua tutkintoon kaikissa perusopetuslain 11 

§:n 1 momentissa mainituissa aineissa ja muun kuin oppivelvollisen äidinkielessä ja 

kirjallisuudessa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, 

matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biologiassa ja maantiedossa. 

Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus perusopetuksen oppimäärän 

suorittamisesta kokonaan tai osittain. 

 

 

 

 

 

 

 


