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ESIPUHE

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia
tasavertaisena jäsenenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on
myös mahdollisimman toimiva kaksikielisyys, suomen tai ruotsin kielen
hallitseminen ja oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitäminen. Kaksikie-
lisyyden ohella keskeistä on antaa maahanmuuttajalle koulutus, jonka
avulla hän on valmis sijoittumaan työelämään Suomessa.

Maahanmuuttajaopetukseen ja monikulttuurisuuteen liittyvä opetta-
jan työ on haasteellista ja raskastakin. Useista tutkimuksista nousee esille,
että opettajat kokevat heiltä puuttuvan kulttuuritietoutta, joka on perus-
tava elementti kulttuurien kohtaamisessa. Voimme perustellusti olettaa
maahanmuuton jatkuvan. Siksi yhä useampi opettaja tulee kohtaamaan
työssään maahanmuuttajaoppilaita. Opettajien peruskoulutuksessa tulee-
kin ottaa tämä huomioon siten, että jokainen valmistuva opettaja saa
aiempaa paremmat valmiudet maahanmuuttajaoppilaan kohtaamiseen.
Koulutuksessa saatu perustieto lieventää ja tasoittaa asenteita ja antaa
valmiuksia myös arkityöhön.

Tässä raportissa selvitetään monikulttuurisuuteen ja maahanmuutta-
jien opettamiseen valmentavia koulutussisältöjä opettajankoulutuksessa.
Lisäksi esitellään esimerkkejä siitä, kuinka monikulttuurisia opintoja
voisi sisällyttää opettajien peruskoulutukseen. Esimerkkien kautta
osaltaan on pyrkimys avartaa keskustelua tästä tärkeästä kysymyksestä
huomioiden opintoviikkomäärien rajallisuus.

Kyseessä oleva perustavaa laatua oleva selvitys on tehty Helsingin
yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Kiitokset monille työssä mukana
olleille kommentaattoreille ja raportin kirjoittajalle, Heini Koposelle.
Raportti antaa hyvän pohjan tarkastella opettajien perus- ja täydennys-
koulutussisältöjä ajassa voimistuvien, opettajan työn arjesta lähtevien
tarpeiden pohjalta. Opettajankoulutuksen eräs suurista haasteista on vas-
tata yhteiskunnassa ilmeneviin koulutuksellisiin tarpeisiin. Yhteiskun-
nan kehittämisen lisäksi tämä on koulutuksen tärkein perustehtävä. Kaik-
ki opettajat tarvitsevat valmiuksia työskennellä monikulttuurisuuden
osana.

Helsingissä 17. tammikuuta 2000

Olli Luukkainen
projektipäällikkö
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TIIVISTELMÄ

Koponen, H. 2000. Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opetta-

jankoulutuksessa. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihank-

keen (OPEPRO) selvitys 8. Opetushallitus.

Tässä raportissa selvitetään monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajien
opettamiseen valmentavien opettajankoulutussisältöjen asemaa luokan-
opettajakoulutuksessa, aineenopettajakoulutuksessa ja ammatillisessa
opettajankoulutuksessa. Selvityksen pohjana on käytetty kasvatustie-
teellisten tiedekuntien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen lukuvuo-
den 1999–2000 opinto-oppaiden sisältökuvauksia sekä opettajankoulu-
tusyksiköille ja ammatillisille opettajakorkeakouluille lähetettyä kyse-
lyä. Kyselyllä kerättiin opetussuunnitelmista kaikki ne opintokokonai-
suudet, joiden tulkittiin tavoitteidensa ja sisältöjensä perusteella lisää-
vän opettajien monikulttuurisia tietoja ja taitoja.

Opettajien peruskoulutuksesta vastaavat koulutusyksiköt ovat sisäl-
lyttäneet opetussuunnitelmiinsa hyvin eri tavoin monikulttuuristuvaan
yhteiskuntaan ja kouluun suuntautuvat oppisisällöt. Joissakin laitoksis-
sa sisällöt ovat läpäisyperiaatteena mukana useissa erilaisissa opinto-
kokonaisuuksissa, joissakin tarjolla on useita erilliskursseja ja joissakin
opintokokonaisuuksia suunnitellaan.

Aineenopettajakoulutuksessa pakollisten opintojen laajuus vaihte-
lee yhdestä opintoviikosta 2 opintoviikkoon. Luokanopettajakoulutuk-
sessa niitä on yhdestä opintoviikosta 5,5 opintoviikkoon ja valinnaisia
opintoja puolesta opintoviikosta 15 opintoviikkoon. Poikkeuksina ovat
Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen valinnainen 35 opinto-
viikon laajuinen englanninkielinen JULIET-ohjelma sekä Oulun yliopis-
ton kokonaan englanninkielinen luokanopettajakoulutus (160 ov).
Aineenopettajakoulutuksessa valinnaisten opintojen laajuus vaihtelee
yhdestä opintoviikosta 15 opintoviikkoon.

Ammatillinen opettajankoulutus sisältää useita kaikille yhteisiä tee-
moja, joiden sisällöissä otetaan huomioon myös monikulttuurinen nä-
kökulma. Koska opiskelija voi oppimistehtävissään painottaa itse tär-
keäksi katsomiansa alueita, voi hän tätä kautta suuntautua maahanmuut-
tajaopettajaksi.

Tässä selvityksessä esitellään myös esimerkki siitä, kuinka moni-
kulttuurisia opintoja voisi sisällyttää opettajien peruskoulutukseen. Eh-
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dotus rakentuu siten, että osa luokan- ja aineenopettajakoulutuksen opin-
noista voisi olla kaikille yhteisiä (3 ov). Näistä kaksi opintoviikkoa voisi
käsitellä monikulttuurisuutta laajemman, erilaisuutta käsittelevän viite-
kehyksen kautta, jolloin myös erityispedagoginen näkökulma painottuisi.
Lisäksi olisi tarjolla valinnaisia opintokokonaisuuksia. Ammatillisen
opettajankoulutuksen osalta ehdotetaan, että maahanmuuttajaopetukseen
valmistavat opinnot sisältyisivät eri teema-alueisiin, mutta lisäksi opis-
kelija voisi halutessaan suuntautua maahanmuuttajaopetukseen. Kum-
massakaan tapauksessa koulutuksesta ei aiheutuisi mainittavia lisäkus-
tannuksia.

Raportissa on kuvattu myös maahanmuuttajien kanssa työskentele-
ville opettajille suunnattua täydennyskoulutusta. Tarjolla on määrälli-
sesti paljon eri oppilaitosten tarjoamia kursseja ja opintokokonaisuuksia.
Kurssien laajuus vaihtelee muutamasta opintoviikosta aina 40 opinto-
viikon laajuisiin kokonaisuuksiin.

Tämä selvitys on osa laajempaa opetusministeriön ja Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) yhteisrahoituksella toteutettavaa kaksivuotista
opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen laadullisia ja määrällisiä tar-
peita ennakoivaa hanketta (OPEPRO).

AVAINSANAT:

OPEPRO-hanke, opettajankoulutus, monikulttuurisuus, täydennyskoulutus
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SAMMANDRAG

Koponen, H. 2000. Lärostoff som förbereder för invandrarundervisning i lärar-

utbildningen. Utredning 8 i projektet för prognostisering av behovet av grund-

utbildning och fortbildning för lärare (OPEPRO).

I rapporten utreds positionen för de lärostoff i klasslärarutbildningen,
ämneslärarutbildningen och yrkeslärarutbildningen som förbereder för
invandrarundervisning. Utredningen bygger på innehållsbeskrivningarna
i de pedagogiska fakulteternas och de fackliga lärarhögskolornas studie-
handledningar för läsåret 1999–2000 samt en förfrågan till lärarut-
bildningsenheterna och de fackliga lärarhögskolorna. Genom förfrågan
samlades alla studiehelheter i läroplanerna som på basis av målen och
innehållen ansågs öka lärarnas mångkulturella kunskaper och färdigheter.

De utbildningsenheter som svarar för lärarnas grundutbildning har
på mycket olika sätt infört de lärostoff som är inriktade på ett mång-
kulturellt samhälle och en mångkulturell skola i läroplanerna. I en del
skolor ingår lärostoffen i olika sammanhang enligt genomslagsprincipen,
i andra erbjuds flera separata kurser och i vissa skolor planeras studie-
helheter.

I ämneslärarutbildningen omfattar de obligatoriska studierna 1–2
studieveckor. I klasslärarutbildningen omfattar de obligatoriska studier
1–5,5 studieveckor och de valfria studierna 0,5–15 studieveckor. Ett
undantag är klasslärarutbildningen vid Jyväskylä universitet, där de stu-
derande kan välja det engelskspråkiga programmet JULIET, som om-
fattar 35 studieveckor, som valfria studier samt klasslärarutbildningen
vid Uleåborgs universitet (160 sv ), som i sin helhet är på engelska. I
ämneslärarutbildningen varierar omfattningen av de valfria studierna
mellan 1 och 15 studieveckor.

I yrkeslärarutbildningen ingår många för alla gemensamma teman, i
vilka även mångkulturella synpunkter beaktas. Eftersom de studerande
i sina lärouppgifter man betona områden som de själv finner viktiga,
kan de på detta sätt inrikta sig på invandrarundervisning.

I utredningen ges också exempel på hur mångkulturella studier kan
ingå i lärarnas grundutbildning. Enligt förslaget kunde en del av studi-
erna i klasslärar- och ämneslärarutbildningen vara obligatoriska (3sv).
Av dessa kunde två studieveckor behandla kulturell mångfald i ett bre-
dare perspektiv, med det som är annorlunda som referensram, vilket
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även skulle göra det möjligt att anlägga en specialpedagogisk synvin-
kel. Utöver dessa kunde det erbjudas valfria studiehelheter. I fråga om
yrkeslärarutbildningen föreslås de studier som förbereder för invand-
rarundervisning ingå i olika temaområden, varutöver den studerande
ytterligare kunde inrikta sig på invandrarundervisning. I ingetdera fal-
let skulle utbildningen medföra nämnvärda merkostnader.

Rapporten beskriver också den fortbildning som erbjuds lärare som
arbetar med invandrare. Det erbjuds ett stort urval kurser och studie-
helheter vid olika läroanstalter. Omfattningen varierar mellan några
studieveckor och helheter omfattande 40 studieveckor.

Denna utredning är en del av det tvååriga projektet för prognostisering
av de kvalitativa och kvantitativa behoven av grundutbildning och fort-
bildning för lärare (OPEPRO). Projektet finansieras av undervisnings-
ministeriet och Europeiska socialfonden (ESF).

NYCKELORD:

OPEPRO-projektet, lärarutbildning, kulturell mångfald, fortbildning
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Koponen, H. 2000. Educational contents preparing for immigrant education

in teacher training. Anticipatory project to investigate teachers’ initial and

continuing training needs (OPEPRO), report 8. National Board of Education.

This report explores the position of educational contents preparing for
multiculturalism and teaching immigrants in class teacher training, sub-
ject teacher training and vocational teacher training. The survey is based
on the content descriptions of study guides for the 1999–2000 academic
year at faculties of education and vocational teacher education colleges,
as well as on questionnaires sent to teacher education units and voca-
tional teacher education colleges. The questionnaire was used to collect
all those study modules of the curricula that were seen to be increasing
teachers’ multicultural knowledge and skills, based on their objectives
and content.

The educational units responsible for initial teacher training have
included the educational contents orientated towards an increasingly
multicultural society and school in their curricula in very different ways.
In some institutions, these contents form part of several different study
modules on a cross-curricular basis, whereas others offer several sepa-
rate courses or are planning these study modules.

In subject teacher education, the scope of relevant compulsory stud-
ies varies from 1 to 2 credits (one credit being equivalent to 40 hours of
study). In class teacher education, these studies vary from 1 to 5.5 cred-
its, whereas the scope for elective studies ranges from half a credit to 15
credits. The exceptions are the elective English-language JULIET pro-
gramme of 35 credits in the University of Jyväskylä class teacher pro-
gramme and the completely English-language class teacher programme
(160 credits) at the University of Oulu. In subject teacher education, the
scope of elective studies varies from 1 to 15 credits.

Vocational teacher training includes several themes common to all
students, the contents of which also consider the multicultural approach.
As individual students may emphasise the areas that they feel important
in their learning assignments, they may specialise in teaching immi-
grants accordingly.

This survey also gives an example of how multicultural studies could
be included in initial teacher training. The proposal is built in such a

SUMMARY
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way that part of the studies in class and subject teacher training could
be compulsory (3 credits). Of these, two credits could deal with
multiculturalism through a broader frame of reference concerning di-
versity, which would also place emphasis on the perspective of special
pedagogy. In addition, elective study modules would be offered. In terms
of vocational teacher training, it is proposed that studies preparing for
teaching immigrants be included in different thematic fields, but that
students could, if they wish, specialise in teaching immigrants. Neither
of these cases would lead to any significant additional costs.

The report also describes continuing training directed at those teach-
ers working with immigrants. In quantitative terms, there are plenty of
courses and study modules available, provided by different educational
institutions. The scope of the courses varies from a few credits up to
modules of 40 credits.

This survey is part of the two-year anticipatory project to investigate
teachers’ initial and continuing training needs (OPEPRO) implemented
by the National Board of Education with co-funding from the Finnish
Ministry of Education and the European Social Fund (ESF).

KEYWORDS:

OPEPRO project, teacher training, multiculturalism, continuing training
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JOHDANTO

Koko ajan kansainvälistyvässä maailmassa monikulttuurisuus näkyy
selvästi yhteiskunnassa. Koulu ei tässä suhteessa muodosta poikkeusta.
Yhä useamman opettajan työ sisältää maahanmuuttajien kohtaamista ja
heidän oppimishaasteisiinsa vastaamista. Onkin tärkeää, että opettajilla
on työkaluja ja valmiuksia, joiden avulla he selviävät näistä haasteista.

Tässä raportissa selvitetään, millaisien opintokokonaisuuksien avulla
tällä hetkellä pyritään tuottamaan valmiuksia luokanopettajien, aineen-
opettajien, sekä ammatillisten opettajien peruskoulutuksessa maahan-
muuttajaoppilaiden opettamiseen. Samalla hahmotellaan niitä sisältöjä,
joita peruskoulutuksessa maahanmuuttajaopetukseen valmentavina tu-
lisi olla ja niitä muotoja, joilla esimerkiksi tavoitteisiin pyrkiä. Lisäksi
hahmotellaan sitä, millaista täydennyskoulutusta maahanmuuttajien
kanssa työskenteleville opettajille tulisi olla tarjolla.

Ehdotuksessa koulutuksen järjestämiseksi kuvataan maahanmuuttaja-
opettajien koulutuksen keskeisiä tavoitteita, peruslähtökohtia, koulu-
tuksen rakennetta ja sisältöjä pääpiirteissään sekä koulutuksen käytän-
nön toteutusta. Lisäksi ehdotus sisältää arvion koulutuksen kustannuk-
sista.

Tarkastelun perustan muodostavat opettajankoulutuslaitosten ja am-
matillisten opettajakorkeakoulujen lukuvuotta 1999–2000 koskevien
opinto-oppaiden (tai vastaavien) analyysi ja sitä tarkentava, kaikkiin
opettajankoulutusyksiköihin ja ammatillisiin opettajakorkeakouluihin
lähetetty kysely. (Liite 1.)

1
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MAAHANMUUTTAJIEN OSUUS
SUOMEN VÄESTÖSSÄ2
Tällä hetkellä Suomessa on n. 90 000 ulkomaalaista. Opetushallituksen
Kieli- ja kulttuuriryhmien palvelut -yksikön seurannan perusteella Suo-
messa vakituisesti asuvuen ulkomaalaisten määrän kehitys on ollut suora-
viivainen. Tämä perusteella Suomessa tullee olemaan noin 100 000 ulko-
maalaista vuoden 2000 lopussa. (Liite 2.) Tästä joukosta pakolaisia on
n. 17 000. Suurimman ulkomaalaisryhmän muodostaa Venäjältä, Viros-
ta, Ruotsista ja Somaliasta tulleet (liite 3). Vapaaehtoinen muutto Suo-
meen on ollut lineaarista. Suomi ei maantieteellisen sijaintinsa ja työlli-
syystilanteensa perusteella ole maahanmuuttajien ensisijainen kohde-
maa. Suosituimmat eurooppalaiset kohdemaat, Saksa, Ranska, Englanti
ja Ruotsikaan, eivät ole tehneet muutoksia maahanmuuttopolitiikkaansa.
Euroopan Unionin sisällä liikkuvuus näyttää vakioituneen. Kun vielä
Suomen pakolaispolitiikkaa voidaan kuvata tiukaksi, on mahdollista
edellä mainituin perustein olettaa, että maahanmuutto Suomeen jatkuu
suunnilleen entisen laajuisena.

Toisaalta suurten yritysten tarve korkeasti koulutettuun henkilökun-
taan saattaa nostaa ulkomaalaisten osuutta väestössämme. Toisaalta taas
väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena työvoimamäärä vähenee
jo 2000-luvun alussa ja kulminoituu vuoden 2010 paikkeille, jolloin
suuret ikäluokat ovat kokonaisuudessaan poissa työelämästä. Jos uhka-
kuvat joidenkin alojen työvoimapulasta toteutuvat, voi myös suorittavan
työn työvoimatarve muuttaa tilannetta. (Monitori 3/1999.) Työminis-
teriön (Laakkonen 1999, 28–29) mukaan maahanmuuttajien tilanne on
monella tavalla ongelmallinen. Tällä hetkellä Suomessa asuvien työ-
ikäisten maahanmuuttajien kohdalla työttömyysprosentti on n. 40 %.
Työttömyys ei ole samassa suhteessa alentunut kuin alkuperäisväestön.
Mahdollisen työllisyystarpeen takia tulisi ponnistella jo maassa asuvi-
en maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi. Tähän voidaan vai-
kuttaa mm. oikean suuntaisella koulutuksella eli kouluttamalla heitä niille
aloille, joilla työvoimapula uhkaa. Myös Suomen korkea asumisen hin-
tataso rajoittaa maahanmuuttoa. Ikääntyvän työvoiman tilalle Suomi tar-
vitsee tulevaisuudessa työvoimaa myös ulkomailta, mutta ennusteen te-
keminen maahanmuuttajien määrästä on vaikeaa, koska lopputulos on
monien tekijöiden summa.

1.9.1999 maahanmuuttajaopettajana toimi Suomessa OPEPRO-sel-
vityksen (julkaisematon) perusteella 253 maahanmuuttajaopettajaa.
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Näistä 234 työskenteli perusopetuksessa ja 19 lukio-opetuksessa. Sel-
vitys koski perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Maahanmuuttopolitiikka on sisällytetty omalla otsikollaan 13.4.1999
hyväksyttyyn hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma korostaa maahanmuut-
tajien kotoutumisen edistämistä ottaen huomioon erityisesti lasten ja
nuorten aseman. Ohjelmassa painotetaan muös Suomen valmiutta aut-
taa pakolaisia kriisitilanteissa ja kansalaisuuden saamisen ja maahan-
muuttoa koskevien asioiden käsittelyä luvataan parantaa.

Vuonna 1998 noin puolet Suomen ulkomaalaisväestöstä (85 060)
asui Uudellamaalla (42 348). Tämä vastaa 3,3 % Uudenmaan väestöstä.
Kunnittain tarkasteltuna ulkomaalaisväestö on keskittynyt eteläisen Suo-
men lisäksi Pohjanmaalle, Pohjois-Karjalaan, Varsinais-Suomeen, Ahve-
nanmaalle ja läntisen Lapin kuntiin. Ahvenanmaalla 72 % ulkomaalai-
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KUVIO 1. Suomen koulutusjärjestelmä (Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999.)
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sista on ruotsalaisia. Pakolaisten kuntiin sijoittaminen on lisännyt maan
muiden osien ulkomaalaisväestöä, tosin viime vuosina osa heistä on
muuttanut pääkaupunkiseudulle. (Tilastokeskus 1999, 24.)

Opetushallituksen tekemän tilaston mukaan vuosien 1997–1998 vä-
lisenä aikana perusopetuksen piirissä olevien maahanmuuttajien koko-
naiskasvu oli n. 900 oppilasta. Perusopetukseen kuuluvia oppilaita oli
luokilla 1–9, esiluokat huomioiden, yhteensä 11 900.

(www.oph.fi/info/maahanmuuttajat/koulujar/alku2.html)

Mikäli ennuste maahanmuuton jatkumisesta nykyisessä laajuudessa to-
teutuu, maahanmuuttajien lukumäärä vuonna 2010 tulisi olemaan noin
180 000 ja perusopetuksessa opiskelevien määrän oletetaan olevan noin
15 000. (Liite 2.)

Maahanmuuttajaoppilaista opiskelee tällä hetkellä perusopetuksessa
noin 12 000, lukioissa 600, kansanopistoissa 800, ammatillisessa kou-
lutuksessa 5000, aikuislukioissa 2000 ja korkeakouluissa 2500 opiske-
lijaa. Viimeiset opiskelijat opistoasteelle otettiin 1998. (Liite 3.)
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ3
Maahanmuuttaja -käsite määritellään määrittelijästä ja asiayhteydestä
riippuen monin tavoin. Usein käsite ymmärretään yläkäsitteeksi, joskus
pelkästään synonyymiksi jollekin alaryhmälle. Tässä raportissa käyte-
tään Ulkomaalaisviraston (1998) julkaisemia määritelmiä.

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan ulkomailta toiseen maahan pysy-
vässä asumistarkoituksessa muuttavaa henkilöä (Ulkomaalaisvirasto
1998, 4). Työministeriön 1998 julkaisemassa Migrantti-tiedotteessa maa-
hanmuuttaja määritellään yleiskäsitteeksi, jota käytetään kuvaamaan
kaikkia eri syistä maahan muuttaneita henkilöitä.

Pakolainen on henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa
vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen
ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisaseman
saa henkilö, jolle jokin valtio antaa turvapaikan tai jonka UNHCR (Uni-
ted Nations Hihg Commissioner for refugees eli YK:n pakolaisasiain
päävaltuutettu) toteaa olevan pakolainen. Kiintiöpakolainen on henkilö,
jolle UNHCR on myöntänyt pakolaisaseman ja jolle on myönnetty
maahantulolupa budjetissa vahvistetun pakolaiskiintiön puitteissa.

Paluumuuttaja on Suomeen palaava ulkosuomalainen. Suomessa
käsitettä sovelletaan entisiin ja nykyisiin Suomen kansalaisiin sekä en-
tisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleviin henkilöihin kuten inkerin-
suomalaisiin, joilla on suomalainen syntyperä. Viimeksi mainitut ovat
kansallisuudeltaan, mutta eivät kansalaisuudeltaan suomalaisia. Siirto-
lainen on maastamuuttaja ja maahanmuuttaja, jonka tarkoitus on pysy-
västi asettua toiseen maahan hankkiakseen siellä toimeentulonsa. Tur-
vapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojaa koti- tai asuinmaansa
ulkopuolelta. Hän saa pakolaisen aseman vasta sitten, jos hänelle myön-
netään turvapaikka. (Ulkomaalaisvirasto 1998, 4–7.)

Maahanmuuttajaopetukseen liitetään monia erilaisia termejä, joita
käytetään osittain päällekkäin kuvaamaan samaa asiaa. Opettajankou-
lutuslaitosten opinto-oppaiden sisällöissä esiintyvät käsitteet kansain-
välisyyskasvatus, monikulttuurinen opetus ja kulttuurien välinen
kasvatus. Lisäksi käytetään käsitettä kulttuurikasvatus.

Koulujen opetussuunnitelmissa kansainvälisyyskasvatus -käsite on
esiintynyt jo kauan.

Kansainvälisyyskasvatus ymmärrettiin hyvin laajana 1970–80-luvuil-
la. Se sisälsi ihmisoikeuksien opettamista, rauhankasvatusta, tasa-arvo-
kasvatusta, ympäristökasvatusta ja toisten kulttuurien kunnioittamista.
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Kansainvälistyminen ja sen kasvu olivat osa eettistä kasvatusta ja paino-
pisteenä oli kansalaisten kasvattaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen
ja huolenpitoon. (Räsänen 1997, 24.)

Myös Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 1994 mainitaan
edelleen aihekokonaisuuksien joukossa kansainvälisyyskasvatus.
Kansainvälisyyskasvatuksella tarkoitetaan kasvatus- ja opetustoimintaa,
joka tähtää kulttuurien tuntemuksen ja kansainvälisen yhteisymmärryk-
sen lisäämiseen, ihmisarvon ja ihmisoikeuksien turvaamiseen kaikille,
rauhan vakiinnuttamiseen sekä maailman voimavarojen oikeudenmu-
kaiseen jakoon ja kestävän kehityksen edistämiseen. Tavoitteena on,
että oppilas hyväksyy ihmisten erilaisuuden ja tuntee erilaisia kulttuu-
reita, ymmärtää ihmisten ja kansojen keskinäisen riippuvuuden sekä tasa-
arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden ihmisarvon perustaksi. Lisäksi
opiskelulla pyritään herättämään oppilaan kiinnostus kansainväliseen
kehitykseen ja tapahtumiin sekä niiden syihin ja saavuttamaan valmiuk-
sia kansainväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön sekä omakoh-
taiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. (Opetushallitus 1994, 32–33.)

Kansainvälisyyskasvatuksen pedagogiikka tuli mukaan jo aikaisem-
min opettajankoulutuslaitosten opetussisältöihin ja siihen perehdyttiin
luentojen, kirjallisuuden erilaisten teemaviikkojen ja opetusharjoittelun
kautta. Joidenkin opettajankoulutuslaitosten opetussisällöissä käsite
kansainvälisyyskasvatus esiintyy vieläkin.

Vaikka kansainvälisyyskasvatuksen käsitteestä ollaan pikku hiljaa
luopumassa, sisällöt eivät häviä minnekään. Kansainvälisyyskasvatus-
käsitteen tilalle ovat tulleet termit monikulttuurinen opetus ja kulttuuri-
en välinen kasvatus.

Eidenin (1998) mukaan monikulttuurinen opetus on sidoksissa
koulutuksen päämääriin ja käytänteisiin. Päämäärät ja käytänteet koh-
taavat eri ryhmien erilaiset koulutukselliset tarpeet yhteiskunnassa, jo-
hon kuuluu erilaisia kulttuurisia traditioita. Kulttuurien välisessä kas-
vatuksessa taas sitoudutaan kasvatustavoitteisiin ja käytänteisiin, jois-
sa erilaisista kulttuuriryhmistä sekä enemmistöstä että vähemmistöstä
tulevat ihmiset oppivat vuorovaikutuksen kautta toisiltaan ja näin vai-
kuttavat toisiinsa. (Lerkkanen 1999, 166.)

Kaikkosen (1999, 26) mukaan kulttuurien välisellä kasvatuksella
tarkoitetaan usein ohjausta tai kasvatusta, joka helpottaisi eri kulttuurien
edustajien laadullista sopeutumista elämään yhdessä keskenään. Näin
tapahtuu maissa, joissa on voimakas monikulttuurinen ilmasto laajan
siirtolaisuuden, siirtotyöläisten tai pakolaisten vastaanoton takia tai siksi,
että maassa on useampia kansallisia kulttuureja. Sellaisissa maissa, joissa
on vielä suhteellisen homogeeninen kulttuuripohja, kulttuurien välisel-
lä kasvatuksella ollaan taipuvaisia tarkoittamaan erityisesti omien kan-
salaisten kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen kasvattamista.
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OPETUKSEN LÄHTÖKOHDAT4
Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvolli-
suus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivel-
vollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. (Perusopetuslaki
628/1998; 25. §)

Lisäksi perusopetuslain  10. §:n mukaan osa opetuksesta voidaan
antaa muulla kuin suomen, ruotsin, saamen, romaani- tai viittomakie-
lellä. Sama määräys sisältyy lukiolain (629/1998) 6. §:ään ja lakiin am-
matillisesta koulutuksesta  (630/1998) 11. §:ään sillä edellytyksellä, et-
tei se vaaranna opiskelijan mahdollisuuksia seurata opetusta.

Perusopetuksessa ulkomailta muuttaneiden oppilaiden tukiopetuk-
seen suoritetaan valtionavustusta enintään yhdestä opetustunnista vii-
kossa koulua kohden ja enintään 0,5 opetustunnista viikossa tukiope-
tukseen oikeutettua oppilasta kohden. Vastaavaan tukiopetukseen suo-
ritetaan lukiokoulutuksessa avustusta enintään 0,5 opetustunnista vii-
kossa koulua kohden ja enintään 0,5 opetustunnista viikossa tukiope-
tukseen oikeutettua opiskelijaa kohden. Maahanmuuttajien tukiopetuk-
seen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden maahantulosta on kulunut
enintään kolme vuotta. Tästä poiketen voidaan kuitenkin koulutulok-
kaille antaa tarpeen vaatiessa tukiopetusta kolmen vuoden ajan. (Opetus-
hallituksen tiedote 19.11.1999.)

Äidinkielen opetuksesta perusopetuslaki (12. §) toteaa, että äidin-
kielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa em. kielien lisäksi
myös jotakin muuta kieltä. Sama on kirjattu lukiolain 8. §:ään ja lakiin
ammatillisesta koulutuksesta  12. §:ään.

Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen ylläpitämiseen tähtäävään
opetukseen suoritetaan valtionavustusta kahdesta viikkotunnista talou-
dellisesti muodostettua opetusryhmää kohden. Ryhmään tulee kuulua
lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta. Myös perusopetuksen yh-
teydessä esiopetustaan saavia oppilaita voi kuulua ryhmään. Omaa äi-
dinkieltä voi opiskella äidinkielenä myös oppilaitoksen yleisopetuksessa,
mikäli opetuksen ylläpitäjä tarjoaa siihen mahdollisuuden. (Opetus-
hallituksen tiedote 19.11.1999.)

Uskonnon opetuksesta perusopetuslain 13. § määrää, että uskonnon-
opetuksesta uskonnonvapauslain (267/1922) mukaisesti vapautetuille
muuhun uskontokuntaan kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai orto-
doksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle vähintään kolmelle oppilaalle jär-
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jestetään heidän oman tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, jos
heidän huoltajansa sitä vaativat. Sama säädös on lukiolain 9. §:ssä. Li-
säksi em. pykälä antaa 18 vuotta täyttäneelle oikeuden saada oman va-
lintansa mukaan opetusta uskonnossa tai elämänkatsomustiedossa.

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuut-
taville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteis-
kunnassa sekä pitää yllä heidän omaa kulttuuri-identiteettiään. Tavoit-
teena on myös mahdollisimman toimiva kaksikielisyys, suomen tai ruot-
sin kielen hallitseminen, sekä oman äidinkielen ja kulttuurin ylläpitä-
minen. Kaksikielisyyden ohella toinen keskeinen tavoite on antaa
maahanmuuttajalle koulutus, jonka avulla hän on valmis sijoittumaan
työelämään Suomessa (liite 4). (Opetushallitus 1999b, 4–5.)

Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tavoitteena on, että oppilas
saisi sellaiset kielelliset, tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän
pystyisi tasavertaisesti muiden opiskelijoiden joukossa hakeutumaan
jatko-opintoihin, ja että hänen persoonallisuuden kehitystään olisi tuet-
tu siten, että hänellä olisi vahva itsetunto ja identiteetti. (Rekola 1994,
6; Opetushallitus 1999b, 4–5.)

Maahanmuuttajaoppilaalle tulee heti, kun hän on saapunut kouluun/
oppilaitokseen laatia henkilökohtainen opinto-ohjelma (HOPO), jota
varten hänen tietonsa ja taitonsa tulee kartoittaa. Tämän suunnitelman
laadinnassa tulee oman äidinkielen opettajan olla mukana, koska oppi-
laan puutteellinen suomen/ruotsin kielen taito ei välttämättä välitä sel-
keää kuvaa hänen todellisista tiedoistaan ja taidoistaan.
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VALMISTAVA OPETUS5
Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla on oi-
keus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Oppivelvolli-
suusikäiselle ja oppivelvollisuusiän saavuttaville maahanmuuttajille
voidaan antaa perusopetukseen ja perusopetuspohjaisiin jatko-opintoi-
hin valmistavaa opetusta. Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää
oppilaiden tasapainoista kehitystä ja antaa valmiuksia perusopetukseen
tai perusopetuspohjaisiin jatko-opintoihin siirtymistä varten.

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu vasta maahan tul-
leille oppilaille ja sellaisille Suomessa syntyneille tai alle kouluikäisinä
Suomeen tulleille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei ole vielä
puutteellisen kielitaidon vuoksi edellytyksiä opiskella perusopetuksessa.
Valmistavaa opetusta annetaan omissa ryhmissä 1.–6. vuosiluokille ja
7.–9. vuosiluokille sijoittuville oppilaille. Myös esiopetusikäiset maahan-
muuttajaoppilaat ovat oikeutettuja valmistavaan opetukseen.

Maahanmuuttajille järjestettävän valmistavan opetuksen tavoittee-
na on edistää opetukseen osallistuvien oppilaiden tasapainoista kehi-
tystä ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvitta-
vat valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten. Opetuksen tavoittee-
na on lisäksi edistää oppilaiden äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin
tuntemista. (Opetushallituksen määräys 69/011/95.)

Ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus aloitettiin syksyllä
1999.

Perusopetuksessa valmistavaan opetukseen maksetaan sama valtion-
osuus kuin ao. kunnan perusopetuksen oppilaista. Oppilasmäärät ilmoi-
tetaan koulutuksen päättymisen jälkeen.

5.1 Perusopetukseen valmistava opetus

Kunta on velvollinen järjestämään kunnan alueella asuville oppivelvol-
lisuusikäisille perusopetusta. Kunta voi järjestää lisäopetusta ja perus-
opetukseen valmistavaa opetusta. (Perusopetuslaki 628/1998; 4. §, 5.
§.) Valmistavan opetuksen ryhmäkoko perusopetuksessa oli aiemmin
enintään 10, mutta koululainsäädännön uudistuksen yhteydessä tämä
määräys poistui. Opetus voi tapahtua kokonaan valmistavassa ryhmäs-
sä tai osittain integroituna muihin opetusryhmiin. Perusopetukseen val-
mistavan opetuksen opetusryhmien muodostamisesta päättää opetuk-
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sen järjestäjä. Valmistavassa opetuksessa noudatetaan Peruskoulun
opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä Maahanmuuttajaoppilaiden
valmistavan opetuksen perusteita (Opetushallituksen määräys 69/011/
95, 13.3.1995).

Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen laajuus vastaa puolen vuoden oppimäärää (perusopetuslaki 628/
1998, 9. §). Valmistavan opetuksen vähimmäistuntimäärät ovat 6–10-
vuotiaille 450 tuntia ja sitä vanhemmille 500 tuntia, mutta oppilas voi
siirtyä perusopetukseen ennen ko. tuntimäärien täyttymistä, jos hän
pystyy seuraamaan perusopetusta. Oppilaan tuntimäärien tulee vastata
mahdollisuuksien mukaan oppilaan oletetun perusopetuksen luokka-
asteen tuntimäärää. (Rekola 1998, 9; Helsingin kaupungin perusope-
tukseen valmistavan opetussuunnitelman perusteet 1999, 2, 5; Monitori
3/1999, 27.)

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
– oppilasta perehdytetään suomalaiseen kulttuuriin,
– oppilasta perehdytetään suomalaisen koulun toimintaan ja tapoihin,
– oppilaalle annetaan opetusta eri oppiaineissa,
– oppilas saa opetusta suomen/ruotsin kielessä ja
– oppilaalle opetetaan hänen omaa äidinkieltään.

(Opetushallitus 1999b, 8)

Oppilaalla on oikeus siirtyä heti perusopetukseen, kun hänen edisty-
misensä opetuksessa sitä edellyttää (Opetushallitus 1999b, 8). Valmis-
tava opetus ja siinä edistyminen arvioidaan, ja arvio seuraa oppilasta
siihen kouluun, johon oppilas siirtyy. Arvio voi sisältää oppilaan vii-
meisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, josta käy ilmi oppilaan
sen hetkiset tiedot ja taidot eri osa-alueilla. Arvion tulee sisältää seuraa-
via asioita: oppilastiedot, tieto äidinkielestä ja sen opiskelusta, uskonto-
kunta ja yleinen koulumenestys. Tähän kuuluvat matematiikka, suomen
kieli, oma äidinkieli, vieras kieli, muut lukuaineet, taito- ja taideaineet
sekä sosiaaliset taidot.

Oppilas pyritään sijoittamaan ikäkauttaan ja taitotasoaan vastaavalle
vuosiluokalle sekä arvostelemaan suomalaisen käytännön ja ohjeiden
mukaisesti. Arvioinnissa opintojen aikana otetaan huomioon oppilaan
tausta ja lähtökohdat, kuten oppilaan äidinkielen ja suomen kielen hallin-
ta ja hänen näissä kielissä saamansa opetus; oppilaan taustatiedot sel-
vittämällä saadaan kuva hänen lähtötilanteestaan (Opetushallitus 1999c,
23; Niemelä 1995, 19). Ulkomailta tullut oppilas saa peruskoulun päättö-
todistuksen suoritettuaan perusopetuksen koko oppimäärän (perus-
opetusasetus 852/1998, 12. §).
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Kun kyse on suomen kieltä taitamattomasta oppilaasta valmistava
opetus kestää puolesta vuodesta yhteen lukuvuoteen, jona aikana lapsi
ehtii oppia suomen kieltä siinä määrin, että selviää tavallisella perus-
opetusluokalla tukiopetuksen ja muun erityistuen turvin.

Valmistava opetus annetaan yleensä käytännössä luonteensa vuoksi
luokanopetuksena. Valmistavan luokan opettajan kelpoisuudesta ei kui-
tenkaan ole säädöstä. Kunnat voivat itse päättää, minkälainen koulutus-
tausta on sopivin valmistavien luokkien opettajille. Joissakin kunnissa
valmistavien luokkien opettajilta edellytetään erityisluokanopettajan
pätevyyttä.

5.2 Nuorten valmentava koulutus ja lukiokoulutus

Nuorille maahanmuuttajille voidaan antaa lisäopetusta, jonka tehtävänä
on valmentaa jatko-opintoihin. Opetussuunnitelmat tulee laatia Ope-
tushallituksen 1999 antamien lisäopetuksen uudistettujen opetussuunni-
telmaperusteiden mukaan. Nuoret voivat osallistua myös täydentäviin,
yleissivistäviin opintoihin aikuisoppilaitoksissa (Opetushallitus 1999b, 9).

Lukioon, niin kuin muihinkin perusopetuspohjaisiin oppilaitoksiin
haetaan yhteishaulla. Jos maahanmuuttaneen ulkomainen todistus ei ole
vertailukelpoinen Suomessa, hän voi hakea ns. joustavan valinnan kautta,
jolloin ei anneta pistemääriä. Ulkomaalainen opiskelija voi aloittaa opin-
tonsa myös kesken lukukauden. Tarpeen vaatiessa voidaan selvittää opis-
kelijan edellytykset opiskella lukiossa. Opiskelijalle voidaan järjestää
tukiopetusta eri aineissa ja oman äidinkielen opetusta. Uskonnonope-
tusta järjestetään samoin perustein kuin perusopetuksessa. Lukion voi
suorittaa myös erityisessä tutkinnossa tenttimällä yksittäisen aineen,
yksittäisten aineiden tai lukion koko oppimäärä jossakin lukiossa.
(Opetushallitus 1999b, 10.)

Lisäopetusta antavat luokan- tai aineenopettajat.

5.3 Ammatillisiin opintoihin valmistava koulutus

Myös ammatillisessa koulutuksessa on aloitettu valmistava opetus. Ope-
tusministeriö on antanut maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen
erityistehtäväksi 35:lle koulutuksen järjestäjälle. Näistä koulutuksen
aloitti syksyllä 1999 25 koulutuksen järjestäjää. Yhteensä valmistavaa
koulutusta järjestäviä oppilaitoksia on tällä hetkellä 31.

Opetushallituksen vahvistamat opetussuunnitelman perusteet tulivat
voimaan 1.8.1999. Valmistava koulutus on tarkoitettu sellaisia maahan-
muuttajia varten, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa ja joilla on vähintään
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auttava suomen tai ruotsin kielen taito, joka vastaa likimain yleisten
kielitutkintojen tasoa 2. Sen mukaan ”Kielitaito riittää yksinkertaisissa
tutuissa suullisissa ja kirjallisissa rutiinitilanteissa selviämiseen. Saa
ainakin sanakirjan avulla selvän yksinkertaisista viesteistä. Uusissa tilan-
teissa syntyy kuitenkin usein ymmärtämisongelmia ja väärinkäsityksiä.”

(Opetushallitus 1999a, 7; http://www.oph.fi/kielitutkinnot/yktasot.html)

Ammatillisiin opintoihin valmistavan koulutuksen tavoitteena on
– antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammatil-

lisiin opintoihin siirtymistä varten,
– että opiskelija kykenee koulutuksen jälkeen seuraamaan opetusta ja

suoriutumaan tutkintoon johtavasta, ammatillisesta peruskoulutuk-
sesta,

– tukea opiskelijan kokonaispersoonallisuuden kasvua ja
– lisätä hänen suomalaisen opiskelu ja työkulttuurin tuntemustaan.

(Opetushallitus 1999a, 7.)

Valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opin-
toviikkoa.

Valmistavan koulutuksen opintokokonaisuudet rakentuvat siten, että
opiskelijat voivat parantaa tutkintoon johtavassa ammatillisessa
peruskoulutuksessa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia.

Koulutukseen kuuluu viisi opintokokonaisuutta, joiden laajuudet voi-
vat vaihdella seuraavasti:
– kielelliset valmiudet 10–20 ov
– matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet 2–5 ov
– yhteiskunnalliset valmiudet 2–5 ov
– elämänhallinnan valmiudet 2–5 ov
– opiskelun ja ammatinvalinnan valmiudet 4–10 ov

(Opetushallitus 1999a, 8)

Koulutuksen järjestäjä hyväksyy Opetushallituksen antamien opetus-
suunnitelman perusteiden pohjalta opetussuunnitelman. Opetussuunni-
telma laaditaan siten, että se antaa opiskelijoille mahdollisuuden yksi-
löllisiin opintoja koskeviin valintoihin. Valmistavan koulutuksen opis-
kelijoille laaditaan yhdessä opiskelijan kanssa opetussuunnitelman suun-
tainen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Suunnitelma perustuu
opiskelijan perusvalmiuksien tasoon ja hänen tavoitteisiinsa. (Opetus-
hallitus 1999a, 16.) Maahanmuuttajaopiskelijoiden ammatilliset tavoit-
teet ovat samat kuin muidenkin opiskelijoiden.

Liitteessä 5 on esitetty tilastotietoja yhteishaussa 1999 olevista op-
pilaista. Toisen asteen koulutukseen pyrkineistä muun kuin suomen/ruot-
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sinkielisistä oppilaista (2 194) sai opiskelupaikan 54 % (1 192). Ammatti-
korkeakouluihin hakeneista muun kuin suomen/ruotsinkielisistä (588)
pääsi aloittamaan 22 % (130). Määrät ovat pysyneet vuositasolla saman
suuruisina vuosina 1997–1999.

Ammatillisessa koulutuksessa opettajina toimivat yhteisten opinto-
jen osalta yliopistossa koulutuksensa saaneet ja siellä tai ammatillises-
sa opettajakorkeakouluissa pedagogiset opintonsa suorittaneet yhteis-
ten opintojen opettajat sekä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
opettajankoulutuksensa saaneet ammatillisten opintojen opettajat.
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SUOMI/RUOTSI TOISENA KIELENÄ
(S2/R2) -OPETUS6
Suomi/ruotsi toisena kielenä tarkoittaa kieltä, joka on opittu äidinkie-
len jälkeen suomen/ruotsinkielisessä ympäristössä. Tässä raportissa
suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärästä käytetään lyhennettä S2/R2.
Lyhenne ei ole virallinen, mutta vakiintunut yleiseen käyttöön.

Kun peruskoulun opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin 1994,
vahvistettiin suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärä, joka on opetus-
suunnitelmaperusteiden mukaan maahanmuuttajille tarkoitettu oppi-
määrä. Maahanmuuttajaoppilas voi opiskella perusopetuksessa ja lukio-
koulutuksessa suomea tai ruotsia toisena kielenä. Tämä opetus eroaa
tavoitteiltaan suomea tai ruotsia äidinkielenä opiskelevien oppilaiden
opetuksesta. Suomen tai ruotsin kielen opetus ei rajoitu vain oppiai-
neen opiskeluun, vaan koko koulussa annettava opetus tukee sitä. On-
nistuneen suomen tai ruotsin kielen omaksumisen edellytyksenä on, että
oppilas hallitsee äidinkielensä hyvin. Suomea tai ruotsia voidaan opis-
kella äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, vapaaehtoisena aineena tai
valinnaisena aineena ja soveltavana kurssina lukiossa tai erillisen resurs-
sin avulla. (Opetushallitus 1999b, 9.)

Opetushallitus on uudistamassa S2/R2-kielen opetussuunnitelman
perusteita. Tarkoitus on sijoittaa S2/R2-kieli äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppimäärään. Tätä koskeva periaatteellinen päätös on jo tehty
perusopetuksen oppilaan arvioinnin perusteiden antamisen yhteydessä
1999. Myös oppilaan todistukseen arviointi merkitään äidinkieli ja kir-
jallisuus -oppiaineen alle. (Opetushallitus 1999c, 22–23, 34.)

Suomen tai ruotsin kielen opetuksen ja maahanmuuttajan oman äi-
dinkielen opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisimman
hyvin toimiva kaksikielisyys (Opetushallitus 1999b, 9).

Ammatillisissa oppilaitoksissa ei tähän asti ole ollut säädöspohjaisia
erillisiä resursseja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetukseen. Oppilai-
tokset ovat voineet anoa vuosittain Opetushallitukselta määrärahoja
suomen/ruotsin kielen tukiopetukseen. Uudessa koululaissa on mainin-
ta siitä, että osa opetuksesta voidaan antaa opiskelijan omalla kielellä.
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 11. §.)

Valtioneuvoston päätöksen mukaan (25.2.1999), jos opiskelijan äidin-
kieli on muu kuin suomi tai ruotsi, koulutuksen järjestäjä voi jakaa am-
matillisesta koulutuksesta annetun lain 12. §:n 2. momentissa säädetyt
äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen pakolliset opinnot säädetystä
poikkeavalla tavalla. Äidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintoihin
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varattu resurssi voidaan joustavasti jakaa mahdollisiin opiskelijan omiin
äidinkielen opintoihin, suomi/ruotsi toisena kielenä -opintoihin ja toi-
sen kotimaisen kielen opintoihin. Omaa äidinkieltä voidaan opiskella
myös vieraana kielenä tai vapasti valittavina opintoina. Jos opiskelijan
oman äidinkielen opetukseen käytetään äidinkielen (suomi/ruotsi) tun-
teja, on opiskelijan opintoihin joka tapauksessa kuuluttava suomen/ruot-
sin kielen opintoja. (Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman
perusteet, luonnos 1999.)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määrittelee
perusopetuksessa aineenopettajan yleisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi
– ylemmän korkeakoulututkinnon,
– vähintään 35 ov:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat

opetettavan aineen opinnot opetettavissa aineissa ja
– vähintään 35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

(Asetus 986/1998; 5 §)

Periaatteena on, että kelpoisuus määräytyy tehtävän perusteella; on ol-
tava kelpoinen kaikkiin hoitamiinsa tehtäviin.

S2-kielen aineenopettajiksi kelpoisia ovat äidinkielen ja finskan opet-
tajat. R2-kielen opettajiksi ovat kelpoisia äidinkielen opettajat ja ruotsin-
kielessä yliopiston hyväksymät opinnot suorittanut opettaja.

Sisältövastuu äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueiden riittävästä
sisältymisestä opintoihin on yliopistoilla.

Jos opetusryhmässä on vain maahanmuuttajaoppilaita, on edellisen
lisäksi S2/R2-kielessä kelpoinen opettaja, joka on suorittanut yliopis-
ton järjestämän ja hyväksymän 35 opintoviikon laajuisen S2/R2-kielen
opintokokonaisuuden. Tämä koulutus ei kuitenkaan tuota pätevyyttä S2/
R2-kielessä sellaisen sekaryhmän opettamiseen, jossa on sekä maahan-
muuttajia että äidinkielenään suomea/ruotsia puhuvia.

Käytännössä äidinkielen (suomi/ruotsi) tunneista useimmiten käy-
tetään osa S2/R2-kielen opetukseen, jolloin varsinaiseen äidinkieleen
käytettävien tuntien määrä jää tuntijaon määrittämää äidinkielen tunti-
määrää vähäisemmäksi. Kuitenkin opintojen edistyessä ja taidon kart-
tuessa käytännössä kasvava osa äidinkielen tunneista osallistutaan
suomen/ruotsinkielen opetukseen muun opetusryhmän mukana. Valtio-
neuvoston päätöksen (30.12.1998/98, 3. a §) mukaan jos vieraskieliselle
oppilaalle opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, voivat oppi-
laan äidinkielen ja muiden kielten sekä perusopetuslain 2. §:n 1. momen-
tissa tarkoitettujen yhteisten oppiaineiden viikkotuntien vähimmäis-
määrät olla ensimmäisessä ja toisessa pykälässä säädettyjä pienemmät.
Samalla voi valinnaisten aineiden viikkotuntien enimmäismäärä olla 2.
§:n 1. momentissa säädettyä suurempi. Tässä momentissa tarkoitetulle
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oppilaalle opetetan toisena kotimaisena kielenä suomen/ruotsin kieltä.
Jos vieraskieliselle oppilaalle opetetaan suomen kieltä erityisen maahan-
muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaan, saadaan äidinkielen ja toi-
sen kotimaisen kielen tunnit jakaa mainittujen aineiden opetukseen ope-
tuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Koulussa, jossa vieraskielisille
oppilaille opetetaan äidinkielenä oppilaan omaa äidinkieltä, tulee valin-
naisena aineena olla ruotsin/suomen kieli.

Minna Sunin (1996) tekemän tutkimuksen mukaan peruskoulunsa
päättävien maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taso riippui mer-
kitsevästi siitä, missä vaiheessa koulunkäyntiä muutto Suomeen oli ta-
pahtunut. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta ehti peruskouluaikanaan
saavuttaa niin monipuolisen kielitaidon, että se todennäköisesti riittää
opintojen jatkamiseen. Varmimmin tälle tasolle ylsivät ne, jotka olivat
muuttaneet Suomeen viimeistään ala-asteen puolivälissä. Myöhemmin
tulleista selvisivät parhaiten oppilaat, joilla oli viro äidinkielenä tai
lapsuusvuosien perintönä edes passiivista suomentaitoa esimerkiksi
inkeriläisten isovanhempien ansiosta. (Suni 1996, 70, 122.)
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OMAN ÄIDINKIELEN OPETTAMINEN7
Koulun opetuskieli on joko suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi olla myös
saame, romani tai viittomakieli. Lisäksi osa opetuksesta voidaan antaa
muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, jos se ei vaaranna
oppilaan mahdollisuutta seurata opetusta. (Perusopetuslaki 628/1998,
10. §.)

Hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisessa ohjelmassa esi-
tetään, että maahanmuuttajien äidinkielen opetusta laajennetaan perus-
opetuksessa nykyisestä kahdesta viikkotunnista opetusryhmää kohden
3–4 viikkotuntiin. Ohjelman mukaan tämä mahdollistaa oman kielen ja
kulttuurin omaksumisen ja säilyttämisen.

(www.intermin.fi/suom/muutju.html; Valtioneuvoston periaatepäätös 1997, 7.)

Vuonna 1998 lähes 8 800 maahanmuuttajaoppilasta osallistui oman
äidinkielen opetukseen 269 eri kunnassa. Äidinkielen opetuskieliä oli
42, joista yleisimmät kielet olivat venäjä, somali, vietnam, englanti ja
viro (liite 8).

Äidinkielen hallitseminen on välttämätöntä yhteyden pitämiseksi
omaan perheeseen, kulttuuriin ja historiaan. Kielen avulla lapsi tulee
tietoiseksi omista juuristaan ja se vahvistaa hänen itsetuntoaan ja iden-
titeettiään. Äidinkielellä on ratkaiseva merkitys lapsen kehitykseen. Se
on perusta tasapainoiselle tunne-elämän kehitykselle ja lapsen ajatte-
lulle. Oman äidinkielen opetus tukee myös kaikkien muiden oppiainei-
den opetusta.

Äidinkielen opetuksen perustehtävänä on vahvistaa oppilaiden itse-
tuntoa ja identiteettiä niin, että he uskaltavat ilmaista itseään ja vaalia
perinteitään. Oman äidinkielen ja suomen/ruotsin kielen opiskelu luo
edellytykset kaksikielisyyden kehittymiselle. Äidinkielen opiskeluun
toiskielisessä ympäristössä kuuluu myös yhteyksien luominen koulun
eri oppiaineisiin. Maahanmuuttajaoppilaan tilannetta muiden oppiainei-
den opiskelussa voidaan helpottaa esim. yhteisopettamisen menettely-
tavoin. Tällöin oppilaan oman äidinkielen opettaja voi osallistua jonkin
muun oppiaineen tunnille auttaakseen oppilasta ymmärtämään opittavia
sisältöjä. (Opetushallitus 1994, 54; Talvitie 1998, 13.)

Oppilaiden kielellistä kompetenssia tulisi kehittää heidän omien
edellytystensä mukaan. Opetuksen sisällöt määräytyvät oppilaan iän,
kielellisen kehityksen, kulttuuritaustan, aikaisemman opetuksen ja
opiskelutottumusten perusteella. Erilaiset yhteistoiminnalliset menetel-
mät varmistavat sen, että jokaisen oppilaan kielellinen kapasiteetti tu-
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lee kaikkien hyödyksi oppimistilanteessa. (Sinko 1995, 15; Opetus-
hallitus 1999c, 23.)

Vaikka maahanmuuttajaoppilaiden vanhemmat pitävät yleensä oman
äidinkielen opetusta tärkeänä kulttuurin säilymisen kannalta, on jou-
kossa vanhempia, jotka eivät halua lapsensa osallistuvat oman äidin-
kielen opetukseen. Tämä johtuu siitä, että vanhemmat näkevät tärkeäm-
pänä sopeutua itse ja sopeuttaa lapsensa mahdollisimman nopeasti suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Se ei ole hyvä ratkaisu, koska äidinkielen mer-
kitys myös toisen kielen oppimisen kannalta on erittäin tärkeää. Äidin-
kieli on myös silta omaan kulttuuriin, jonka merkitys taas yksilön itse-
tunnon ja identiteetin kannalta on huomattava.

Maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opettajien koulutus-
tausta on varsin kirjava. Opettajana työskentelee usein joku samankie-
linen henkilö ilman riittävää koulutusta (venäjän kieltä opettavat muo-
dostavat tässä suhteessa usein poikkeuksen). Tästä johtuen myös ope-
tuksen taso on vaihteleva ja opetussuunnitelmissa asetetut tavoitteet jää-
vät usein saavuttamatta. Sellaisilla paikkakunnilla, joissa on vähän maa-
hanmuuttajia, ei aina ole ollut mahdollista perustaa opetusryhmiä oppi-
lasmäärän vähäisyyden vuoksi. Samoin opettajien saaminen on tuotta-
nut ongelmia paikkakunnilla, joissa tuntimäärät ovat pieniä ja työmatkat
pitkiä.

Kaikista äidinkielenä opiskeltavista kielistä tulee olla opetussuunni-
telma, johon on kirjattu mm. opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Osa opetussuunnitelmista on kuitenkin puutteellisia tai opetussuunni-
telma ei toteudu johtuen ositain myös opettajien puutteellisesta koulu-
tuksesta. Näin kielen systemaattinen opetus ontuu, mikä vaikuttaa rat-
kaisevasti kielen oppimiseen. Vastuu toimivasta opetussuunnitelmasta
ja sen käytöstä on koulutuksen järjestäjällä, jonka oppilaita opetus kos-
kee ja joka saa tarkoitusta varten rahoituksen. Omaa äidinkieltä voi ar-
vioida vain oman äidinkielen opettaja.

Arvioinnissa oman äidinkielen arvio tulee kirjata kohtaan ”äidinkie-
li ja kirjallisuus” (Opetushallitus 1999c, 28–29). Vaikka numeroarvostelu
tulee pääsääntöisesti aloittaa 7. vuosiluokalta, voidaan oppilasta, jonka
äidinkieli on muu kuin koulun opetuskieli, arvioida sanallisesti kaikis-
sa oppiaineissa koko perusopetuksen ajan päättöarviointia lukuun otta-
matta (Opetushallitus 1999c, 11). Lisäksi alle kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärät voidaan arvioida merkinnällä ”hyväksytty”, minkä lisäksi
niistä voidaan laatia sanallinen arvio myös päättötodistuksessa (Opetus-
hallitus 1999c, 19-20).

Arja Paulinin (1995, 130–131) Tukholmassa tekemän selvityksen
”Hemspråkets roll i skolans internationalisering” mukaan oman äidin-
kielen opettaja työskentelee kolmella eri tasolla: tieto, tunne ja käytäntö.
Tieto yksinään ei riitä, vaan opettajan on kyettävä oman käyttäytymi-



30

sensä, kokemustensa ja tunteidensa kautta antamaan oppilaille laajem-
pi näkemys oman äidinkielen mahdollisuuksista olla keino ymmärtää
paremmin kansainvälistyvää maailmaa ja toimia osana sitä. Käytännössä
se tarkoittaa, että oman äidinkielen opettajalla on kolminkertainen teh-
tävä: antaa maahanmuuttajaoppilaille tietoa heidän omista juuristaan,
antaa maahanmuuttajaoppilaille tietoa muista kulttuureista ja kansoista
ja antaa muille oppilaille ja opettajille tietoa omasta kulttuurista ja kan-
sasta.
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MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN VASTAANOTTAMINEN8
Kun uusi maahanmuuttajaoppilas tulee kouluun, on heti alussa tärkeää
käydä läpi eräitä perusasioita, jotka helpottavat oppilaan integroitumis-
ta uuteen oppimisympäristöön sekä edesauttavat oppilaan ja koulun työn-
tekijöiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tässä vaiheessa on erityisesti
opettajan valmius kohdata erilaisuutta ja hänen kykynsä toimia onnis-
tumisen kannalta avainasemassa. Kuten edellä on todettu, sijoittuvat
maahanmuuttajat yhä kattavammin maamme eri osiin. Näin ollen yhä
useampi opettaja tulee kohtaamaan tällaisen oppilaan ja hänen kulttuu-
rinsa. Näistä syistä selostetaan seuraavassa keskeisimpiä maahanmuut-
tajaoppilaan vastaanottamiseen liittyviä toimenpiteitä. Samalla saadaan
osaltaan aineksia opettajien perus- ja täydennyskoulutussisältöjen tar-
kastelulle.

Seuraava maahanmuuttajaoppilaan vastaanottamista koskeva ohjeisto
on käytössä Helsingin kaupungilla, mutta vastaavia on käytössä monil-
la kunnilla ja oppilaitoksilla.

Maahanmuuttajaoppilaan vastaanottotapaamisessa rehtori tapaa op-
pilaan ja mahdollisesti mukana olevan huoltajan. Vastaanottotilanteessa
on selvitettävä, onko oppilas saanut valmistavaa opetusta ja mikäli näin
ei ole, oppilas on ohjattava valmistavaan ryhmään. Myös oppilaan suo-
men/ruotsin kielen taito on selvitettävä. Kielitaidon taso näkyy valmista-
valta luokalta saadusta todistuksesta.

MUITA VASTAANOTTOTILANTEESSA HUOMIOITAVIA ASIOITA:

a) Rehtori haastattelee oppilasta ja hänen vanhempiaan/huoltajiaan.
Tulkki kutsutaan paikalle, mikäli yhteistä kieltä ei ole. Mikäli suomen
kieli on kovasti puutteellinen, suositellaan valmistavaa luokkaa. Reh-
torin on oltava selvillä valmistavista luokista ja niille hakeutumises-
ta. Ohjeet valmistavasta opetuksesta löytyvät perusopetuslaista (5.
§) ja oman kunnan kouluviranomaisilta.

b) Rehtori ja opettajat päättävät oppilaan luokkasijoituksesta valmis-
tavan luokan jälkeen. Oppilaalle ei saisi aiheuttaa traumaattista ti-
lannetta sijoittamalla hänet ikätasoaan huomattavasti alemmalle
luokalle pelkästään puutteellisen kielitaidon perusteella.
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c) Oppilaan tulosta ilmoitetaan oppilashuoltoryhmälle, terveyden-
hoitajalle ja keittiöhenkilökunnalle. Oppilashuoltoryhmän jäsenistä
psykologi ja erityisopettaja todennäköisimmin työskentelevät maa-
hanmuuttajaoppilaiden kanssa jossakin vaiheessa, joten oppilaan
saavuttua on hyvä välittää tieto hänestä mahdollisimman nopeasti
kaikille asianosaisille. Terveydenhoitajan tehtävä on tutkia oppilaan
terveydentilanne, ja hän sopii tapaamisesta oppilaan ja mahdollises-
ti vanhempien kanssa. Keittiöhenkilökunnan on puolestaan oltava
selvillä esim. eri uskontoihin liittyvistä kielletyistä ruoka-aineista,
jotta oppilaalle voidaan varata hänelle sallittua ja sopivaa ruokaa.

d) Oppilaasta täytetään perustietolomake ja se annetaan kaikille häntä
opettaville opettajille. Perustietolomakkeesta käyvät ilmi oppilaan
henkilötiedot, perhetiedot, osoite, aikaisemmat koulut, opettajat jne.
Lomakkeen tiedot siirretään oppilaskorttiin, joka uudesta oppilaasta
on pikimmiten täytettävä.

e) Perustetaan yhteistyöryhmä aineenopettajien, erityisopettajan, suo-
mi/ruotsi toisena kielenä -opettajan ja oman äidinkielen opettajan
kanssa.

f) Aloitetaan yhteistyö kodin kanssa. Erilaisten kulttuurien erilaiset
tavat saattavat aiheuttaa tilanteita, jolloin välitön ja luottamukselli-
nen yhteys kotiin on välttämätöntä. Opettajan on oltava selvillä kodin
arvomaailmasta, samoin vanhempien on tiedettävä koulunkäyntiin
liittyvistä laeista ja käytänteistä.

g) Hankitaan suomenkielinen tukioppilas. Suomenkielinen tukioppilas
on koulunkäynnin alkuvaiheessa maahanmuuttajaoppilaan kotout-
tamisen kannalta tärkeä tekijä.

h) Jaetaan asiallista tietoa koulussa maahanmuuttajista ja pakolaisuu-
desta ennakkoluulojen poistamiseksi.

i) Henkilökohtaisen opinto-ohjelman (HOPO) laatiminen mahdol-
lisimman pian oppilaitokseen saapumisen jälkeen. Oppilaan tiedot
ja taidot kartoitetaan, jonka perusteella häntä opettavat opettajat yh-
dessä oman äidinkielen opettajan ja huoltajan kanssa laativat henki-
lökohtaisen opinto-ohjelman. Opinto-ohjelma laaditaan koulun/op-
pilaitoksen opetussuunnitelman pohjalta ja siinä määritellään opis-
kelun tavoitteet, keskeiset sisällöt, opetusmenetelmät sekä arvioin-
nin perusteet.
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j) Oppimateriaalin hankkiminen. Maahanmuuttajaoppilaille tarkoitet-
tua oppimateriaalia on äärimmäisen vähän, minkä vuoksi opettaja
itse joutuu valmistamaan tarpeelliseksi katsomaansa materiaalia.

k) Arviointi. Maahanmuuttajaoppilaan arvioinnissa noudatetaan ylei-
siä arviointi- ja arvosteluperiaatteita, mutta arvioinnissa painotetaan
joustavuutta. Oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen
taito tulee ottaa huomioon eri oppiaineiden arvioinnissa. Puutteelli-
sen opetuskielen taidon takia jotkut kieliin perustuvat oppiaineet
voidaan aluksi jättää arvioimatta tai arvioida sanallisesti, hyväksyt-
ty/hylätty -asteikolla tai pelkällä osallistumismerkinnällä. Oppilas
voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hän puutteellisen
kielitaidon takia ei ole suorittanut koko oppimäärää. Kielitaidon
mahdolliset puutteet eivät saisi painottua arvioinnissa.

l) Uskonnon opetuksen järjestäminen. Oppilaalla on oikeus saada tun-
nustuksensa mukaista uskonnonopetusta joko niin, että sitä järjeste-
tään hänen omassa koulussaan tai niin, että oppilas käy uskonnon-
opetuksessa koulun ulkopuolella.

(Helsingin kaupungin opetusvirasto 1999b.)

Mikkola & Heino (1997, 175–176) korostavat, että maahanmuuttaja-
lapsen tuloa uuteen kouluun tulisi valmistella siten, että koulun tulisi
ottaa yhteyttä oppilaan vanhempiin mahdollisimman pian uudesta oppi-
laasta tiedon saatuaan. Lisäksi olisi tärkeää, että lapsi saisi avukseen
koulusta jonkun sellaisen aikuisen, joka puhuisi hänelle suomea ainoas-
taan lapsen omilla ehdoilla. Tämän henkilön ei tarvitsisi välttämättä olla
opettaja, vaan esim. kouluavustaja kävisi hyvin.
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TUTKIMUSTULOKSIA
MAAHANMUUTTAJAOPETUKSESTA9
Maahanmuuttajaopetuksesta tehtyjä tutkimuksia on Suomessa tehty vielä
niukasti. Saatavilla on lähinnä erilaisia selvityksiä ja pro gradu -tasoisia
tutkimuksia. Monikulttuurisuutta sivuavia lisensiaatintöitä on maassam-
me tehty muutamia, ja tuorein monikulttuurisuutta käsittelevä väitöskirja
hyväksyttiin Helsingin yliopistossa tammikuussa 2000. Monikulttuu-
risuuden lisääntyessä jatkuvasti yhteiskunnassamme tarvitaankin toimen-
piteiden pohjaksi ja niiden arvioimiseksi runsaasti lisää tutkimustietoa.

Aho (1996, 48–50) pitää kasvattajan persoonaa opettajan tärkeim-
pänä työkaluna. Jotta opettaja kykenisi vahvistamaan maahanmuutta-
jalapsen itsetuntoa, on hänellä itsellään oltava vahva ja terve itsetunto.
Silloin hän voi hyväksyä erilaisuutta, sietää epävarmuutta ja käyttää
luovia sekä joustavia kasvatusmenetelmiä. Myös ongelmatilanteissa hän
jaksaa kuunnella oppilaan kannan ja etsiä oikeita ratkaisuja oppilaan
edun mukaisesti.

Toisesta kulttuurista tulevien oppilaiden ja opiskelijoiden opettami-
nen vaatii opettajilta erityistä tiedollista, asenteellista ja taidollista kom-
petenssia. Tämän kompetenssin ydin on opettajan kyky tuntea omat
kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa. Toiseksi, opettajan tulisi pystyä
arvioimaan opetusta toisesta kulttuurista tulevien näkökulmasta. Kol-
manneksi, opettajan olisi osattava valita opetus- ja ohjausmenetelmänsä
siten, että hän ottaa huomioon oppilaan kulttuurisen ja yhteiskunnallisen
viitekehyksen. (Matinheikki-Kokko 1999, 40)

Murtasaari & Pynnösen 1992 tekemän pro gradu -tutkielman mu-
kaan luokanopettajat (N=30) suhtautuvat myönteisesti maahanmuuttaja-
oppilaiden integraatioon luokissa. Tutkimuksen mukaan opettajat toi-
vovat saavansa lisää koulutusta kulttuuritietoisuudesta ja suomen kie-
len opettamisesta. Yhteistyö muiden maahanmuuttajaopettajien kanssa
koetaan tärkeäksi, nimenomaan yhteiset keskustelut. Yhteistyön kautta
toivotaan myös apua materiaalipulaan. Maahanmuuttajaoppilaiden in-
tegroituminen koetaan enemmän haasteeksi kuin ongelmaksi, vaikka
mm. materiaalipulan takia opettajat joutuvat tekemään paljon lisätyötä
sopivaa opetusmateriaalia työstäessään.

Pirjo Lahdenperän väitöskirjatutkimus (1997, 178–179) Ruotsissa
osoitti, että 70 % ruotsia toisena kielenä opettavista sekä luokanopetta-
jista (N=79) piti oppilaan vierasta etnistä taustaa haitallisena koulutyölle.
Kenelläkään opettajista ei ollut yksinomaan positiivisia asenteita oppi-
laan maahanmuuttajataustaa kohtaan. Vain neljäsosalla opettajista oli
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vastavuoroinen tai interkulttuurinen asenne maahanmuuttajaoppilaita
kohtaan. Nämä opettajat eivät luokitelleet oppilaita etnisen taustan tai
maahanmuuttajuuden perusteella. Vertailtaessa opettajien käsityksiä kou-
lunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista, 55 % opettajista näki maahanmuut-
tajaoppilaan kouluvaikeuksien syynä oppilaan ominaisuudet (käytös,
tausta, vanhemmat). Vain 16 % opettajista lähestyi oppilaan ongelmia
esim. kouluympäristöön liittyvistä tekijöistä, ryhmään liittyvästä ongel-
masta tai kulttuurikonflikteista käsin.

Mirja-Tytti Talibin mukaan jatkuvan muutoksen maailmassa koros-
tuu epävarmuuden sietokyky. Tärkeätä on silloin tunne siitä, että pys-
tyy itse hallitsemaan omaa elämäänsä ja vaikuttamaan ympäristöönsä.
Myös opettajan minäkäsityksellä on ratkaiseva merkitys maahanmuut-
tajaoppilaita opetettaessa. Lisäksi opettajan on tiedostettava historian
ja kulttuurin merkitys ajatteluumme ja käyttäytymiseemme sekä kyet-
tävä tiedostamaan omat ennakkoluulonsa ja ajattelunsa vääristymät.
Opettajan halukkuus tulkita omia näkemyksiään ja uskomuksiaan olisi
alku muutokselle. (Talib 1999a, 75–76.)

Maarit Miettisen ja Pirkko Pitkäsen (1999) tekemässä Opettaja kult-
tuurien leikkauspisteessä -tutkimuksessa kartoitettiin opettajien käsi-
tyksiä työstä maahanmuuttajien kanssa. Vastaajina oli sekä suomenkie-
lisiä että ruotsinkielisiä opettajia eri asteilta. Kyselylomake lähetettiin
1 223:lle suomenkieliselle ja 200:lle ruotsinkieliselle opettajalle. Lo-
makkeen palautti 789 suomenkielistä ja 124 ruotsinkielistä opettajaa.
Tulosten mukaan suomalaiset opettajat näyttävät olevan periaatteessa
kulttuurisen monimuotoisuuden ja moniarvoisuuden kannalla. Kuiten-
kin monikulttuurisuutta käytännössä edistäviä näkökantoja löytyi opet-
tajien vastauksista varsin vähän. Opettajat eivät juurikaan pohtineet maa-
hanmuuttajaopetuksen vaikutuksia ulkomaalaistaustaisen oppilaan nä-
kökulmasta, vaan vastaukset painottuivat yleensä opettajien omassa työs-
sä koettuihin käytännön ongelmiin ja niiden vaikutuksiin suomalais-
oppilaiden koulumenestykseen. (Miettinen & Pitkänen 1999, 8, 27.)

Monikulttuurinen opetustyö on opettajille usein voimia kuluttavaa
ja raskasta. Monilla opettajilla opetusta leimasivat valmistautumattomuus
ja tiedon puute. Erityisesti pelätään kielivaikeuksia, mutta myös vierai-
den kulttuurien tuntemus koetaan puutteelliseksi. Opettajien esille tuo-
mia muita huolenaiheita ovat resurssien riittämättömyys (koetaan eri-
tyisen suureksi ongelmaksi), työmäärän lisääntyminen, ajanpuute, oppi-
laiden erityisjärjestelyt, ongelmat perheiden kanssa sekä työrauhahäiriöt.
Myös kulttuurierojen mukanaan tuoma eriyttämistarve nähdään lähes
poikkeuksetta hankalaksi. Opettajien kannanottoja määrittelevät pitkälti
opetusjärjestelyjen onnistuminen tai niiden epäonnistuminen. (Mietti-
nen & Pitkänen 1999, 27–28; Järvelä & Peltonen 1998, 71; Talib 1999b,
238–239.)
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Mirja-Tytti Talibin tekemän tutkimuksen perusteella (N=121) opet-
tajat kokivat maahanmuuttajaopetuksen sekä rikastuttavana (83,2 %)
että haasteellisena (83,7 %). Osa piti (27,9 %) vierasta kulttuuria edus-
tavien oppilaiden opetusta turhauttavana. Suuri osa (77,1 %) opettajista
piti maahanmuuttajaopetusta kuormittavana mm. ajan puutteen (79 %)
ja opettajankoulutuksessa saadun riittämättömän valmiuden (82 %)
vuoksi. (Talib 1999a, 73.)

Inkeri Lindin (1998) Jyväskylän seutukunnan kolmessa kunnassa te-
kemässä tutkimuksessa kävi selville, että luokanopettajilla ei yleensä
ollut tietoa maahanmuuttajaoppilaan taustasta tai aikaisemmasta koulun-
käynnistä lukuun ottamatta valmistavasta luokasta saatuja tuloksia. Esi-
merkiksi oppilaan äidinkielen tasosta opettajat eivät olleet tietoisia, koska
yhteyksiä oppilaan oman äidinkielen opettajaan ei ollut eikä aina edes
tiedetty, saiko lapsi edes oman äidinkielensä opetusta. (Lind 1999, 97.)

Järvelän & Peltosen tekemässä pro gradu -tutkielmassa todettiin
luokanopettajien olevan huomattavasti tyytyväisempiä niihin maahan-
muuttajaoppilaisiin, jotka ovat käyneet valmistavan opetuksen kuin
oppilaisiin, jotka saapuvat suoraan yleisopetukseen. Lisäksi valmista-
van luokan opettajan ja luokanopettajan yhteistyö koettiin erittäin tär-
keäksi vaiheessa, jolloin maahanmuuttajaoppilas siirtyy valmistavasta
opetuksesta yleisopetukseen. (Järvelä & Peltonen 1998, 46–47.)

Talibin väitöskirjatutkimuksesta (1999b, 241) kävi ilmi, että opetta-
jat (N=121) eivät olleet saaneet peruskoulutuksessaan tarpeeksi valmiuk-
sia kohdata maahanmuuttajaoppilaita. Täydennyskoulutuksesta on koettu
saadun jonkin verran apua. Opettajankoulutuslaitokset ovat avainase-
massa ohjaamaan ja tukemaan koulutettavien persoonallista ja amma-
tillista kasvua. Opettajankoulutuksen tulisi laajentaa opetusohjelmaan-
sa siten, että siihen sisältyisi enemmän monikulttuurisuutta käsittelevää
ja myös yhteiskuntaan liittyvää tietoa. Opettajilta puuttuu myös valmi-
udet kohdata erilaisia oppimisvaikeuksia tai oppilaan psyykkisestä ti-
lasta johtuvia ongelmia. (Talib 1999b, 245.)

Opetushallituksen teettämässä tutkimuksessa Suni (1996) selvitti
yläasteella työskentelevien maahanmuuttajille suomen kieltä opettavien
opettajien osalta, millaisia valmiuksia opettajien peruskoulutus, työn-
ohjaus ja täydennyskoulutus olivat antaneet suomi toisena kielenä -opet-
tajan työhön. Opettajat olivat koulutukseltaan äidinkielenopettajia,
erityisopettajia, vieraan kielen opettajia, kotikielenopettajia ja joukossa
oli myös yksi logopedi. Ne valmiudet, joita varsinainen peruskoulutus
oli antanut maahanmuuttajaopetukseen, opettajat arvioivat joko melko
vähäisiksi tai suorastaan olemattomiksi. Tyytyväisimpiä olivat erityis-
pedagogiikkaa tai logopediaa opiskelleet ja ne, jotka olivat kouluttau-
tuneet Ruotsissa kotikielenopettajiksi ja hankkineet siellä työkokemusta
tältä saralta. Useilla näihin opettajaryhmiin kuuluvilla oli pohjana luo-
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kanopettajan koulutus. Myös vieraan kielen opettajan kelpoisuuden
hankkineet kokivat hyötyvänsä saamastaan peruskoulutuksesta monin
tavoin, koska osa vieraan kielen didaktiikan perusteista oli heidän ko-
kemustensa mukaan melko hyvin sovellettavissa myös toisen kielen ope-
tukseen. Tyytymättömimpiä peruskoulutuksensa maahanmuuttajien
opetukseen antamiin valmiuksiin olivat äidinkielen opettajiksi koulut-
tautuneet. Perusteluna oli se, että äidinkieli ja toinen tai vieras kieli ovat
aivan eri asioita, ja opinnoissa keskityttiin ainoastaan ensin mainittuun.
(Suni 1996, 93–94.)

Matinheikki-Kokon (1998) tekemän kyselyn mukaan Jyväskylän
luokanopettajakoulutuksen opiskelijat arvioivat heikoiksi ammatillisia
valmiuksiaan opettaa toisesta kulttuurista tulevia oppilaita. Opiskelijat
arvioivat, että parhaiten heidän valmiuksiaan opettaa toisesta kulttuu-
rista tulleita olivat auttaneet opettajankoulutukseen kuuluva kansainvä-
lisyyskasvatus, monikulttuurinen opetus, Juliet-ohjelma tai leirikoulu.
Enemmistö vastaajista arvioi, että opettajankoulutus ei millään tavalla
ollut edistänyt heidän valmiuksiaan opettaa toisesta kulttuurista tulevia
oppilaita. Luokanopettajaopiskelijat kaipasivat eniten tietoja ja taitoja
monietnisen ryhmän ja toisesta kulttuurista tulevan yksilön kohtaami-
seen sekä oppimisedellytysten luomiseen ja oppimisen ohjaamiseen toi-
sesta kulttuurista tulevien alku- ja koulukasvatuksessa. (Matinheikki-
Kokko 1999, 41.)

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kehitystutkimus
1988 selvitti kansainvälisyyskasvatuksen asemaa opettajien koulutus-
ohjelmissa. Kaikilta opettajankoulutusyksiköiltä Suomessa kysyttiin
kansainvälisyyskasvatuksen asema, määrä, opintojen sisältö ja opiske-
lijoiden osallistumisprosentti kyseisessä koulutusohjelmassa. Tutkimus-
tulokset osoittivat, että kansainvälisyyskasvatusta oli opettajien koulu-
tuksessa vuosina 1986–1988 erittäin vähän. Jos opintojakso sisältyi pa-
kollisena opintoihin, oli kansainvälisyyskasvatusta enintään yksi opinto-
viikko eli vajaa prosentti koko koulutusohjelmasta. Yleensä tämä opinto-
jakso oli kuitenkin vapaaehtoinen. Kolmasosassa koulutusohjelmista
kansainvälisyyskasvatuksen katsottiin toteutuvan myös opetusharjoit-
telussa. Lähes 50 % koulutusohjelmista toteutti kansainvälisyyskasva-
tusta läpäisyperiaatteella. Yleisin opintojen toteuttamistapa oli luennointi
ja demonstraatiot. (Lerkkanen 1990, 288.)

Rauni Räsänen esittää Bennettiä ja Noelia 1995 mukaillen neljä si-
sältöaluetta, jotka opettajankoulutuksessa tulisi ottaa huomioon koulu-
tettaessa opettajia monikulttuuriseen maailmaan:

1. Opettajankoulutuksessa pitäisi painottaa laajempia sosiaalisia ja
opetuksellisia kysymyksiä pedagogisten taitojen ohessa. Opetta-
jankoulutuksen tehtävä olisi avata uusia perspektiivejä ja kulttuu-
reja ja tutustuttaa opiskelijat mahdollisimman paljon elämän,
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maailman ja yhteiskunnan todellisuuteen.
2. Valmistuvat opettajat tulisi saattaa tietoisiksi siitä, kuinka yhteis-

kunta ja taustamme vaikuttavat uskomuksiimme, arvoihimme,
mielipiteisiimme ja tapoihimme. Oman kulttuurin ymmärtämi-
nen auttaa olemaan avoimempi toisten näkemyksille ja arvoille
sekä tarkastelemaan sekä omia että toisten lähtökohtia historial-
lisesti ja kulttuurisesti rakentuneina ilmiöinä.

3. Opettajankoulutuksen on kehitettävä interkulttuurisia asenteita ja
taitoja. Avainelementit siihen ovat empatian kyky, roolinottamisen
taito ja dialogi. Asenteellisina interkulttuurisina edellytyksinä mai-
nitaan kiinnostus, toisista välittäminen ja tasa-arvoinen lähesty-
mistapa.

4. Valmistuville opettajille pitäisi kehittää halua vastustaa epätasa-
arvoisuutta, rasismia, seksismiä ja kaikenlaista epäoikeudenmu-
kaisuutta ja diskriminointia. Tähän tarvitaan ymmärrystä, asen-
teen muutosta ja sosiaalisia taitoja.

Yhteiskunnallisen tietoisuuden kehittyminen, kulttuurinen tietoisuus,
interkulttuuriset taidot ja antirasistinen toiminta vaatii älykkyyttä ja asen-
netta, mutta myös taitoja ja rohkeutta. Opettajien tulisi kyetä soveltamaan
tietonsa ja filosofiansa käytäntöön. Monikulttuurinen koulu ja yhteis-
kunta tarvitsee opettajia, jotka ovat tarpeeksi itsenäisiä ja rohkeita puut-
tumaan ongelmiin heti, kun he näkevät epäoikeudenmukaisuutta ja epä-
tasa-arvoa. (Räsänen 1997, 30; Räsänen 1999a, 142–143; Räsänen
1999b, 11–12.)

Lustig ja Koester (1993) puhuvat toimintakompetenssista, jolla ar-
vioidaan opettajan valmiuksia toimia eri kulttuurista tulevien ihmisten
kanssa. Toimintakompetenssi muodostuu erilaisista osataidoista ja omi-
naisuuksista, joita hyvällä kulttuurien välisellä toimijalla tulisi olla:

a) Hyvän kulttuurien välisen toimijan tulee kyetä osoittamaan kun-
nioitusta erilaisia ihmisiä kohtaan.

b) Hänellä pitäisi olla kykyä ottaa toinen huomioon ja suhtautua hä-
neen positiivisesti.

c) Hänessä on oltava interaktiivista asennetta, joka tarkoittaa erityi-
sesti kykyä reagoida toisen ihmisen käyttäytymiseen ilman emoo-
tioita ja tuomitsemista.

d) Hänellä on oltava tietoa ja ymmärrystä käsitteistä ja niiden välit-
tämistä viesteistä, erityisesti kertoessaan itsestään, elämästään ja
pyrkimyksistään toiselle ihmiselle.

e) Hänessä tulisi olla empaattisuutta, ainakin hänessä tulisi olla pyr-
kimys ymmärtää toista ihmistä, tämän maailmaa ja ajattelutapaa.

f) Hänellä tulisi olla tietoa kognitiivisesta roolikäyttäytymisestä,
erityisesti siitä käyttäytymisestä, joka tähtää yhteiseen ongelmien
ratkaisuun.
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g) Hänellä tulisi olla tietoa myös sosiaalisesta roolikäyttäytymisestä,
ts. käyttäytymistavoista, jotka liittyvät yhteiseen ajatustenvaihtoon
ja keskinäiseen harmoniaan.

h) Hänellä tulisi olla riittävä vuorovaikutuskyky, johon kuuluvat
valmiudet viestiä korrektisti toisen kanssa, sekä kielellisesti että
kielenulkoisesti.

i) Hänen tulisi sietää ambikviteettia, monitulkintaisuutta.
(Kaikkonen 1999, 22.)

Vuoden 1999 lopulla käynnistyi Euroopan Unionin perustama kaksi-
vuotinen tutkimusprojekti ”Evaluation Studies for Cross-Cultural
Teacher Training ” (E.C.T). Projektin tavoite on arvioida niitä opettajan-
koulutuslaitoksia, joissa tällä hetkellä koulutetaan opettajia maahanmuut-
tajien opettajiksi. Näitä opettajankoulutuslaitoksia arvioidaan kansalli-
sella tasolla toimeenpannun maahanmuuttopolitiikan suunnassa. Kes-
keisin tutkimusongelma on: Onnistuuko monikulttuurinen opettajan-
koulutus tuottamaan opettajia, joilla on sellaisia kognitiivisia, asenteel-
lisia ja käytännöllisiä taitoja, joita he tarvitsevat maahanmuuttajien ja
etnisten ryhmien kanssa työskennellessään? Suomen lisäksi projektiin
osallistuvat Iso-Britannia, Israel, Kreikka, Ranska ja Saksa. Joensuun
yliopisto on mukana koko projektista vastuullisena yksikkönä ja siitä
vastaa siellä tohtori Pirkko Pitkänen.         (www.joensuu.fi/ect/whatis.html)

Opettajan työ monikulttuurisuuden keskellä vaatii jatkuvaa itseref-
lektointia. Terve ja vahva itsetunto auttaa opettajaa toiminnoissaan vä-
lillä ristiriitaisissakin tilanteissa ja antaa hänelle mahdollisuuksia selviy-
tyä tilanteista positiivisilla tavoilla. Omien vahvuuksien ja puutteiden
tunnistaminen – ja niiden myöntäminen – helpottaa työn suunnittelua,
toteuttamista ja arviointia. Työskentelyssä maahanmuuttajaoppilaiden
kanssa tarvitaan tiedollista, taidollista, mutta ennen kaikkea asenteellista
kompetenssia. Kompetenssin lähtökohtana on opettajan kyky tunnistaa
omat kulttuuriset lähtökohtansa ja arvonsa sekä kyky asettua maahan-
muuttajan asemaan kulttuurien kohdatessa. Oman kulttuurin tuntemi-
nen ja hyväksyminen antaa pohjan ymmärtää myös vieraita kulttuureita.

Erittäin merkittävää on myös koulutuksen ja opetuksen ja koko kou-
lulaitoksen näkeminen laajemmassa perspektiivissä eli opettajalla pi-
täisi olla näkemys siitä, miten yhteiskunta rakentuu ja miten se toimii.
Opettajat olisi saatava tietoiseksi siitä, miten yhteiskunta vaikuttaa
arvoihimme, asenteisiimme ja jopa käyttäytymiseemme. Kyky ymmär-
tää yhteiskuntaa ja siinä tapahtuvia muutoksia on tärkeä tekijä. Maa-
hanmuuttajaopettajan tulisi tuntea maahanmuuttajaopetukseen liittyvä
lainsäädäntö ja asiakirjat, joiden kautta Suomi on sitoutunut ihmisoike-
uksien kunnioittamiseeen. Opettajan asema virkamiehenä velvoittaa
noudattamaan em. asiakirjojen sisältöjä.
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Suhtautuminen maahanmuuttajiin on vain yksi elementti laajemmassa
kokonaisuudessa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu opettajan ihmiskäsi-
tys, kasvatusnäkemys ja oppimiskäsitys ja suhtautuminen yleensä eri-
laisuuteen. Näiden asioiden käsitteleminen opettajankoulutuksessa ja
niiden tarkasteleminen harjoittelutilanteissa antaa erinomaisen pohjan
itsetunnoltaan vahvojen ja terveiden opettajien työlle maahanmuuttaja-
oppilaiden kanssa. (vrt. Lerkkanen 1994.)

Maahanmuuttajaopetukseen ja monikulttuurisuuteen liittyvistä tut-
kimuksista voidaan havaita, että maahanmuuttajien kanssa työskente-
levien opettajien työ on haasteellista ja raskastakin. Useista tutkimuk-
sista nousi esille se, että opettajilta yksinkertaisesti puuttui kulttuuri-
tietoutta, joka on perustavaa laatua oleva elementti eri kulttuurien koh-
datessa. Talibin mukaan (1999, 242) opettajat, jotka itse olivat asuneet
ulkomailla ja kokeneet toiseuden tunteen, kykenivät paremmin ymmär-
tämään maahanmuuttajaoppilaita. Puutteellisesta kulttuuritietoudesta
johtuen opettajilla oli paljon erilaisia asenteita maahanmuuttajaoppi-
laitaan kohtaan ja kulttuuritietouden puute saattoi aiheuttaa ristiriitoja
myös oppilaan perheen kanssa. Esille nousivat myös pelot yhteisen kie-
len puuttumisesta, materiaalipulasta ja opetuksen eriyttämisestä. Näi-
den katsottiin selvästi aiheuttavan työmäärän lisääntymistä, joka myös-
kin koettiin työtä vaikeuttavaksi tekijäksi. Opettajat toivoivat lisää yh-
teistyötä maahanmuuttajaoppilaita opettavien opettajien kesken ja tär-
keänä koettiin tieto siitä, miten oppilas osallistuu/menestyy oman äidin-
kielen opinnoissaan. Tiedot valmistavalla luokalla menestymisestä koet-
tiin tärkeiksi, samoin valmistavan luokan roolia pidettiin ensiarvoisen
tärkeänä.

Arkityössä vaikuttavien tekijöiden takaa tuli tutkimuksista esille, että
opettajat eivät olleet oman arvionsa mukaan saaneet opettajankoulu-
tuksesta tarpeeksi valmiuksia eri kulttuurien kohtaamiseen ja maahan-
muutajalasten opettamiseen. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevät
opettajat pyrkivät täydennyskoulutuksen kautta hakemaan lisää kompe-
tenssia työhönsä.

Tutkimustulokset ovat sinänsä haaste opettajankoulutukselle. Kos-
ka voimme perustellusti olettaa maahanmuuton jatkuvan, tulee yhä use-
ampi opettaja kohtaamaan työssään maahanmuuttajaoppilaita. Opetta-
jien peruskoulutuksessa tulisikin ottaa tämä huomioon siten, että jokai-
nen valmistuva opettaja saisi nykyistä enemmän valmiuksia maahan-
muuttajaoppilaan kohtaamiseen. Koulutuksessa saatu perustieto lieven-
tää ja tasoittaa asenteita ja antaa näin ollen mahdollisuuksia myös arki-
työssä selviämiseen.
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OPETTAJIEN PERUSKOULUTUKSEEN KUULUVAT TIE-
DOT JA TAIDOT MAAHANMUUTTAJIEN OPETUKSESTA10
Vaikka maahanmuuttajien opetuksen asema on vakiintunut suomalai-
sessa koulujärjestelmässä, ei opettajilta edellytetä perusopetuksessa eikä
lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa yleisen opettajakelpoisuuden li-
säksi mitään erityistä koulutuksellista tai ammatillista lisäkompetenssia
maahanmuuttajien opettamiseen. Valmistavan luokan opettajan kelpoi-
suudesta ei ole säädöstä. Kunnat voivat itse päättää, minkälainen kou-
lutustausta on sopivin valmistavien luokkien opettajalle. Käytännössä
luokkien opettajina toimivat usein erityisluokanopettajat tai opettajat,
joilla on lisäkoulutusta maahanmuuttajaproblematiikkaan. Perusope-
tuksen ylimmillä luokilla sekä lukiossa opetuksesta huolehtivat aineen-
opettajat, ammatillisessa koulutuksessa yhteisten opintojen opettajat
(aineenopettajat) tai ammatinopettajat.

Koulutusyksiköstä riippuen on maahanmuuttajaopetuksessa tarvitta-
vat valmiudet otettu huomioon varsin kirjavasti luokan- ja aineenopet-
tajien peruskoulutuksessa. Muutamilla opettajankoulutuspaikkakunnilla
maahanmuuttajaopetusta tukevia sisältöjä on hyvin vähän, toisilla paik-
kakunnilla asia on huomioitu esim. sivuaineiden, harjoittelujaksojen,
kirjallisuuden tai pakollisten opintojaksojen kautta. Sama koskee amma-
tillista opettajankoulutusta. Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa to-
sin opettajaksi opiskeleva voi joissakin tapauksissa suunnata voimak-
kaastikin opintojaan maahanmuuttajaopetukseen. Usein tällaisella opis-
kelijalla on pyrkimys hakeutua juuri maahanmuuttajien opettajaksi.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä hallituksen maahanmuutto- ja
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi todetaan, että opettajien peruskoulutuk-
seen sisällytetään kulttuurien välisen kasvatuksen osa-alue, joka sisältää
etnisiä suhteita, suvaitsevaisuuden edistämistä, ihmisoikeuksia ja kult-
tuuri-identiteettiä sekä maahanmuuttajien opetuksen didaktiikkaa. (Hal-
lituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma 1997, 7.) Tämä
päätös asettaa voimakkaita periaatteellisia vaateita opettajien peruskou-
lutukselle.

Tämän selvityksen osana eri opettajankoulutusyksiköille ja amma-
tillisille opettajakorkeakouluille tehdyn kyselyn (marras-joulukuu 1999)
mukaan jokainen opettajankoulutusyksikkö on ottanut huomioon
maahanmuuttajaopetukseen liittyvän problematiikan jollakin tavalla
opinto-ohjelmissaan. Opintojen laajuudessa on huomattavan suurta vaih-
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telua. Maahanmuuttajaopetusta tukevia sisältöjä on pyritty kuvaamaan
luokan- ja aineenopettajakoulutuksen osalta eri yliopistojen opinto-
viikkojen määrällisellä tarkastelulla. Liitteissä 6, 7, 8 ja 9 tarkastellaan
luokan- ja aineenopettajakoulutusta erikseen luetellen opinto-ohjelmiin
pakollisina tai vapaaehtoisina kuuluvat sisällöt. Ammatillisen opettajan-
koulutuksen osalta tarkastelu on tehty vaihteluväleinä.

Seuraavat yhteenvedot koskevat lukuvuotta 1999–2000. Luokan- ja
aineenopettajakoulutuksen osalta lähteinä on käytetty kasvatustieteel-
listen tiedekuntien opinto-oppaita ja jokainen laitos on tarkistanut yhteen-
vedon omalta kohdaltaan. Ammatillisen opettajankoulutuksen osalta sel-
vitys on tehty sähköpostin kautta kyselynä siten, että yhden ammatilli-
sen opettajakorkeakoulun maahanmuuttajaopetusta koskeva opinto-oh-
jelman osuus on ollut tarkastelun pohjana.

10.1 Luokanopettajakoulutus

10.1.1 Pakolliset opinnot

Pakollisten monikulttuuristen opintokokonaisuuksien määrä eri opetta-
jankoulutuslaitoksissa on vähäinen, samoin niihin käytetty opintoviikko-
määrä. Opintoviikkomäärä vaihtelee 1–2 opintoviikkoon. Poikkeuksena
on Oulu, jossa kasvatustieteen perus- ja aineopinnoissa on kaikille pa-
kollisena 5,5 opintoviikkoa monikulttuurista oppiainesta. Oulussa moni-
kulttuurisuutta käsitellään lisäksi opettajan työhön liittyvien eettisten
kysymysten kautta.

Lähes kaikissa yksiköissä toteutetuissa jaksoissa tavoitteena on vie-
raaseen kulttuuriin tutustuminen ja vieraan kulttuurin ymmärtäminen
oman kulttuurin kautta. Lisäksi pyritään hahmottelemaan kansainvälis-
tymisen yleismaailmallisia ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisumah-
dollisuuksia. Myös erilaisia monikulttuurisia esimerkkitapauksia koulu-
kontekstissa tuodaan esille.

Koulutus on lähinnä luento- ja pienryhmäopetusta, eikä kyselyistä
tai opinto-oppaista käynyt ilmi, sisältävätkö opintokokonaisuudet mis-
sään suoraa kontaktia maahanmuuttajiin – aikuisiin tai lapsiin.

Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Oulussa ja Vaasassa on luentojen lisäksi
kirjallisuutta. Jyväskylässä koko opintokokonaisuuden voi vaihtoehtoi-
sesti suorittaa kirjallisuutta tenttimällä, Vaasassa sen voi suorittaa teke-
mällä opintomatkan. (Liite 6.)
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10.1.2 Valinnaiset opinnot

Valinnaisten opintokokonaisuuksien määrä on huomattavasti suurempi
kuin pakollisten opintojen, samoin opintojen laajuus.

Lähes jokaisessa yksikössä voidaan praktikum-opintoja (kenttäprak-
tikum tai vastaava) suorittaa valinnaisesti erityyppisissä kouluissa/lai-
toksissa. Tällöin on mahdollista valita harjoittelupaikaksi myös luokka
tai oppilaitos, jossa on maahanmuuttajaoppilaita. Mikäli tätä mahdolli-
suutta ei automaattisesti ole olemassa, opiskelija voi sen itse järjestää.
Esim. Helsingissä opiskelijoille on valmiiksi valittu erityyppisiä koulu-
ja, joissa harjoittelun voi suorittaa. Yksi niistä on ala-aste, jolla on run-
saasti maahanmuuttajaoppilaita. Tämä helpottaa opiskelijoiden hakeu-
tumista monikulttuuriseen kouluun.

Laajemmat valinnaiset sivuainekokonaisuudet (15 ov) sisältävät käy-
tännön harjoittelua ja opetuksen seurantaa maahanmuuttajaluokissa niillä
paikkakunnilla, joilla on maahanmuuttajaoppilaita. Kokonaisuudet pai-
nottavat opettajan omista arvoista ja asenteista lähtevää kulttuurien koh-
taamista, jossa oman kulttuurin tuntemisella on ratkaiseva merkitys.
Käytännön kohtaamisiin sisältyy sekä maahanmuuttajaoppilaaiden että
vanhempien maahanmuuttajien tapaamisia.

Oulussa ja Turussa (Turussa ei toteuteta 1999–2000) 15 opintoviikon
kokonaisuudet toteutetaan yhteistyössä joidenkin muiden laitosten kanssa.

Muutamien opintoviikkojen jaksoissa opetus on teoriaopetusta, jo-
hon ei harjoittelua tai tutustumiskäyntejä sisälly; ainakaan opinto-oppai-
siin niitä ei ole merkitty.

Oulussa ja Jyväskylässä monikulttuuristen opintojen suurempi mää-
rä ja ehkä korostuneempi merkitys näkyy myös siinä, että Oulussa voi
koko luokanopettajakoulutuksen suorittaa englannin kielellä ja Jyväs-
kylässä voi valinnaisesti suorittaa luokanopettajakoulutukseen sisälty-
vänä 35 opintoviikon laajuiset opinnot englannin kielellä. Näissä koko-
naisuuksissa monikulttuurinen oppiaines on sisäänkirjoitettu, mutta myös
opinto-oppaissa erikseen mainittu. Jyväskylässä voivat luokanopettajaksi
opiskelevat valita sivuaineekseen (15 ov) myös suomi toisena ja vie-
raana kielenä -opintokokonaisuuden. Valittavana on sisällöiltään erilai-
set opintokonaisuudet riippuen siitä, onko opiskelijalla sivuaineenaan
äidinkieli vai ei.

Vaasassa voi valita sivuaineeksi 15 opintoviikon laajuisen opinto-
kokonaisuuden ”Flerspråkighetsdidaktik”, joka keskittyy monikielisyy-
den huomioimiseen opetuksessa. Myös valinnaisissa opinnoissa on va-
littavana 5 opintoviikon jakso ”Flerspråkighetsdidaktik”, jonka tavoit-
teena on antaa tietoa oppilaan monikielisyydestä aiheutuvista haasteista
ruotsin kielen opetukselle. Muista yliopistoista ei löytynyt vastaavia
opintoja ruotsin kielessä.
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Savonlinnassa opiskelevat voivat halutessaan suorittaa valinnaisia
opintojaan Joensuussa.

Eri koulutuspaikkakunnilla on kovin vaihteleva määrä maahanmuut-
tajia, joten kaikilla paikkakunnilla ei välttämättä ole mahdollisuutta har-
joitella sellaisessa koulussa/luokassa, jossa on tällaisia oppilaita (esim.
Rovaniemi, Kajaani). Tämän vuoksi tulisikin harkita mahdollisuutta suo-
rittaa kenttäharjoittelu jollakin toisella opettajankouluttajapaikkakun-
nalla, jolloin harjoittelu maahanmuuttajaluokissa mahdollistuisi. Tähän
tarvitaan laitosten välistä yhteistyötä ja sopimuksia opintojen yhteen-
sopivuuksista.

Maahanmuuttajien paikallisella määrällä on todennäköisesti suora
merkitys siihen, kuinka paljon eri paikkakunnilla painotetaan maahan-
muuttajatietoutta opettajankoulutuksessa. Tärkeätä kuitenkin olisi aja-
tella, että jokaisella valmistuvalla opettajalla tulee olla valmiudet koh-
data oppilaita muista kulttuureista. Nyky-yhteiskunnassa jokainen opet-
taja joutuu uransa jossakin vaiheessa todennäköisesti tekemisiin maa-
hanmuuttajaoppilaiden/opiskelijoiden kanssa. (Liite 7.)

10.2 Aineenopettajakoulutus

10.2.1 Pakolliset opinnot

Aineenopettajakoulutuksessa maahanmuuttajaopetukseen liittyviä pa-
kollisia opintoja on vähemmän kuin luokanopettajakoulutuksessa. Jy-
väskylässä ja Vaasassa on opetus ratkaistu siten, että luokan- ja aineen-
opettajaopiskelijoille on tarjolla sama opintokokonaisuus, jolla käsitel-
lään monikulttuurisuuteen liittyviä perusasioita. Kokonaisuuden tavoit-
teena on oppia oman kulttuuri-identiteetin kautta tarkastelemaan moni-
kulttuurista yhteiskuntaa ja koulua. Vaasassa sisältöön kuuluu myös tu-
tustuminen eri kulttuurien koulutukseen.

Pakolliset opinnot ovat lähinnä luento-opiskelua. Vaasassa opinto-
kokonaisuuden voi suorittaa tekemällä opintomatkan. (Liite 8.)

10.2.2 Valinnaiset opinnot

Helsingissä voi opiskella vieraan kielen aineen opettamisen teoreetti-
siin perusteisiin ja käytäntöön kuuluvan kokonaisuuden vieraat kielet
ja suomi toisena kielenä (15 ov), jolloin opiskelija halutessaan voi suo-
rittaa koko praktikuminsa (11.5 ov) maahanmuuttajaluokissa. Luento-
osuudet suoritetaan yhdessä muiden kieltenopiskelijoiden kanssa, joten
silloin maahanmuuttajaproblematiikka jää taustalle.
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Tampereen yliopisto on painottanut kansainvälisyyden ja monikult-
tuurisuuden kohtaamista ja kokemista. Tämä mahdollistetaan vapaaehtoi-
sen opintomatkan tekemisellä, mutta opinnot voi suorittaa vaihtoehtoi-
sesti myös erilaisten opintotehtävien kautta. Lisäksi opiskelija voi halu-
tessaan hakeutua yhteistyöprojektin kautta Saksaan tai Englantiin suo-
rittamaan opintojaan (3 ov). Tällöin tavoitteena on syvällisemmin pe-
rehtyä vieraan kulttuurin koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmaan,
opettajankoulutukseen ja koulukulttuuriin.

 Joensuun ”Monikulttuurinen kasvatus” on opinto-oppaan perusteella
teoreettisesti laaja ja monipuolinen maahanmuuttajien opettamiseen
perehdyttävä kokonaisuus. 15 opintoviikon kokonaisuudesta kaksi opin-
toviikkoa on harjoituksia ja opintokäyntejä, jotka suoritetaan kouluis-
sa/oppilaitoksissa. Nämä harjoitukset/opintokäynnit voivat olla ensim-
mäisiä, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus tavata maahanmuuttaja-
lapsia/nuoria.

Valinnaisissa opinnoissa on valinnanmahdollisuutta myös menetel-
mien suhteen. Halutessaan voi valita luento-opetusta, mutta tarjolla on
myös omakohtaisia havainnointi- ja toimintatehtäviä, opetusharjoittelua,
opintokäyntejä, opintomatkan tekeminen sekä osallistuminen yhteistyö-
projektiin ulkomailla. (Liite 9.)

Muutamissa yliopistoissa voivat aineenopettajaopiskelijat valita
suomen kielen laitosten opinto-ohjelmista suomi toisena/vieraana kie-
lenä –opintoja, joiden kautta opiskelijat perehtyvät suomen kieleen äi-
dinkielenään muuta kieltä puhuvan näkökulmasta. Joensuussa, Jyväs-
kylässä ja Oulussa opintokokonaisuudet voidaan valita sivuaineeksi (15
ov), Tampereella kokonaisuus on 10 opintoviikon laajuinen. Helsingin
yliopiston suomen kielen laitoksellla voi aineenopettajan kelpoisuuden
(35 ov) suorittaa myös niin, että opetettavana aineena on suomi toisena
ja vieraana kielenä. Tämän kelpoisuuden voivat saavuttaa paitsi äidin-
kielenopettajiksi opiskelevat myös muun koulussa opetettavan aineen
opiskelijat. Joensuun yliopiston suomen kielen laitoksen 35 opintoviikon
opintokokonaisuus on tarkoitettu aineenopettajille (kielten opettajille),
joiden tutkintoon ei sisälly suomen kielen opintoja.

Kasvatustieteellisten tiedekuntien opinto-oppaitten perusteella ei aina
voi päätellä, kuinka paljon opiskelijat voivat valita muiden tiedekun-
tien opintoja opinto-ohjelmaansa. Tämän vuoksi tässä ja liitteessä 9 esi-
tettyjen valinnaisten opintojen määrä voi eri yliopistoissa vaihdella.
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10.3 Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisessa koulutuksessa opettajina toimivat yhteisten opintojen
opetuksesta vastaavat yhteisten opintojen opettajat sekä ammatillisten
opintojen opettajat.

Ammatillisessa koulutuksessa toimivat yhteisten opintojen opetta-
jat voivat suorittaa pedagogiset opintonsa (35 ov) sekä yliopistoissa että
ammatillisissa opettajakorkeakouluissa. Yleensä aineopettajan pedago-
giset opinnot suoritetaan yliopistossa, jolloin heidän maahanmuuttaja-
tietouttaan voidaan suoraan verrata aineenopettajien peruskoulutuk-
sessaan saamiin tietoihin/taitoihin. Kun vielä otetaan huomioon se, että
monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttajuuteen liittyvät kysymykset ei-
vät kauan ole olleet yliopistojen opinto-ohjelmissa, ei aikaisemmin opet-
tajankoulutuksensa saaneilla ole ainakaan peruskoulutuksen kautta pal-
joakaan tietoa maahanmuuttajaopetuksesta. Sama koskee tietysti myös
aineenopettajia yleensä sekä luokanopettajia. Mikäli henkilö jo toimii
ennen pedagogisten opintojen suorittamista tai aikoo jatkossa toimia
ammatillisen koulutuksen maahanmuuttajien valmistavassa koulutuk-
sessa, hän usein kuitenkin hakeutuu ammatilliseen opettajakorkea-
kouluun suorittamaan pedagogisia opintojaan.

Ammatillisten opintojen opettajat saavat opettajakoulutuksensa am-
matillisissa opettajakorkeakouluissa ja opintojen laajuus myös heillä on
35 ov.

Maahanmuuttajien opetukseen liittyvät kysymykset painottuvat eri
tavoin eri ammatillisten opettajakorkeakoulujen opinto-ohjelmissa.
Osassa opettajakorkeakouluista pakollisiin opintoihin ei sisälly sitä kos-
kevia opintokokonaisuuksia. Usein tämä problematiikka on sijoitettu
erilaisuuden kohtaamista käsittelevien ohjausmenetelmien opiskelun
osaksi tai sellaisten opintokokonaisuuksien sisään, joissa käsitellään
syrjäytymistä. Lisäksi opetusharjoittelua voi painottaa maahanmuuttaja-
opetukseen. Opetusharjoittelussa ne opettajaopiskelijat, jotka työsken-
televät sellaisissa oppilaitoksissa, joissa on maahanmuuttajia, mahdol-
lisesti myös opettavat heitä. Joillakin opetusharjoittelu voi olla pelkäs-
tään maahanmuuttajaopiskelijoiden opetuksen ympärillä tapahtuvaa
opiskelua.

Useissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa voi valinnaisissa
opinnoissa seminaarien, kirjallisuuden, opinnoissa tehtävien selvitysten,
kehittämishankkeitten, erilaisten työpajojen, ohjatun opetusharjoittelun
jne. kautta perehtyä maahanmuuttajaopetuksen erityiskysymyksiin.

Suuri osa ammatillista opettajankoulutusta toteutetaan monimuoto-
koulutuksena. Opiskelu perustuu pitkälti opiskelijoiden oppimistehtäviin,
jotka määräytyvät henkilökohtaisten opiskeluohjelmien perusteella ja
sen mukaan, millaisessa opetustyössä kukin opiskeluaikanaan on. Oppi-
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mistehtävien kautta opiskelija voi käsitellä ja työstää haluamaansa ai-
hetta huomattavasti pidemmälle, kuin kontaktiopiskelussa on mahdol-
lista. Henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta riippuen opiskelijat pa-
neutuvat ainakin jonkin verran, jotkut hyvinkin perusteellisesti tätä kautta
esimerkiksi maahanmuuttajaopetukseen oppimistehtävien kautta.

Seuraava esimerkki kuvaa Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkea-
koulun opetussuunnitelman sellaisia kaikille pakollisia sisältöalueita,
joiden ajatellaan antavan valmiuksia myös maahanmuuttajien opetta-
miseen. Nämä opinnot kuuluvat päätoimisten opiskelijoiden opintoi-
hin. Monimuotokoulutuksessa on päätoimisiin opiskelijoihin verrattu-
na vähemmän kontaktiopiskelua ja näin ollen myös yhdessä käsiteltäviä
teemoja vähemmän.
1. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen peruskysymyk-

siä. Opintojaksolla pyritään valottamaan sitä, millaisena kansainvä-
linen toiminta ja projektit, vierailut, opinnot yms. näkyvät oppilai-
toksen toiminnassa.

2. Maahanmuuttaja ammatillisessa koulutuksessa  -jakso pyrkii eri-
tyisesti vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä tekijöitä on huo-
mioitava maahanmuuttajien opetuksessa ja oppimisprosessissa?
Miten maahanmuuttajien kulttuuritausta tulisi ottaa huomioon am-
matillisessa koulutuksessa? Miten opettajien tietoa, tietoisuutta ja
taitoja tulisi lisätä maahanmuuttajien opettamisessa ja kohtaamisessa?

3. Onko opiskelijallani oppimisvaikeuksia? Kurssin tavoitteena on
oppia selvittämään omien opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja löy-
tämään keinoja niiden selvittämiseen ja huomioon ottamiseen ope-
tuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kurssilla syven-
nytään myös maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimisvaikeuksiin.

4. Vieraan kulttuurin kohtaaminen. Kurssilla selvitetään tilanteita,
joihin opetustyössä törmää, kun opiskelijoina on joko luokallinen
vieraiden kulttuurien edustajia tai sitten yksi tai muutama luokas-
saan. Tavoitteena on mm. nähdä, millä tavalla oma kulttuuritausta
vaikuttaa käsityksiin ja tapaan oppia.

5. Ammatillinen koulutus syrjäytymisen ehkäisijänä -jakson tavoit-
teena on miettiä ja saada ymmärrystä ajan ilmiönä ja ammatillisen
koulutuksen roolista syrjäytymisen ehkäisijänä. Tavoitteena on myös
tutustua erilaisiin projekteihin, joissa syrjäytymisuhkaa pyritään tor-
jumaan. Problematiikkaa pohditaan myös maahanmuuttajien koh-
dalta.
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6. Käynnistän kansainvälistä projektia oppilaitoksessani  -jakso on
tarkoitettu lähinnä sellaisille opettajaopiskelijoille, jotka vastaavat
laitoksessaan kansainvälisyysasioista.

7. Matematiikan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ammatil-
lisessa koulutuksessa.  Kurssilla työskennellään tapausten pohjalta
ja pyritään löytämään ratkaisuja näihin esimerkkitapauksiin, maa-
hanmuuttajaopiskelijoiden ongelmat huomioiden.

8. Erityisopetuksen järjestäminen ammatillisessa oppilaitoksessa
-kurssilla tavoitteena on, että opiskelijat saavat käsityksen ammatil-
lisen erityisopetuksen prosessista ja tutustuvat erityisopetuksen jär-
jestelyihin erilaisissa oppilaitoksissa erilaisin esimerkein. Tavoitteena
on myös, että opiskelijalle syntyy käsitys oppilaitoksen vastuusta
erityisopetuksen järjestäjänä, erityisopetuksen elementeistä, erityis-
opetuksen ja tukitoimien vastuunjaosta ja erityisopetuksen toteutta-
misesta lukuvuoden aikana oppilaitoksessa.

Opiskelijoiden pakolliseen osuuteen kuuluu ym. aiheiden opetukseen
osallistuminen.

(Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-opas 1999–2000.)
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OPETTAJIEN TÄYDENNYSKOULUTUS11
Sunin 1996 tekemässä suomi toisena kielenä -opettajien selvityksessä
tuli esille, että päätyessään maahanmuuttajien opettajiksi moni olisi kai-
vannut tietoa ja työnohjausta esim. toisen tai vieraan kielen opetusme-
netelmistä ja oppimateriaaleista, oppilaiden kulttuuritaustoista ja äidin-
kielestä sekä ylipäätänsä maahanmuuttajien kohtaamisesta ja sen psy-
kologisista ja didaktisista aspekteista. Täydennyskoulutusta toivottiin
kohdennettavan myös pelkästään yläasteen opettajille. Samoin harmi-
teltiin koulutuksen teoreettisuutta, suppeutta ja yleisluontoisuutta, koska
opetustyön keskellä on vaikea ellei mahdoton löytää aikaa pohtimiselle
ja omakohtaiselle kirjallisuuteen perehtymiselle. Tämänhetkisiä laajoja
maahanmuuttajien opettajille tarkoitettuja täydennyskoulutusohjelmia
pidettiin sinänsä hyvinä, mutta niissäkin yhtenä ongelmana nähtiin se,
ettei lapsia ja nuoria opettavien erityiskysymyksiä kyetä ottamaan tar-
peeksi huomioon, koska kouluttajat ovat perehtyneet lähinnä aikuis-
opetuksen kysymyksiin. (Suni 1996, 97–99.)

Maahanmuuttajien opettajien koulutustyöryhmän muistiossa (1993)
esiteltiin suunnitelma maahanmuuttajien opettajien erikoistumisohjel-
maksi. Sen lähtökohta ja tarkoitus oli antaa täydennyskoulutusohjelmana
korkeakoulututkinnon suorittaneille opettajille erikoistiedot maahan-
muuttajien opetuksesta. Koulutusohjelma on laadittu siten, että opiske-
lijoilla edellytetään olevan opettajien pedagoginen koulutus suoritettuna.
Kuitenkaan opiskelijoilta ei ehdottomasti vaadita pedagogista koulu-
tusta tai opettajan pätevyyttä. Muistiossa korostetaan myös sitä, että
kaikkien opettajien peruskoulutukseen tulisi lisätä kulttuuritietoutta.
Samoin korostetaan yhteistyön merkitystä täydennyskoulutusta antavien
yksiköiden ja yliopiston välillä. (Opetushallitus 1993, 6,7.)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä hallituksen maahanmuutto- ja
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi (16.10.1997, 7) todetaan, että rehtoreille
ja opettajille järjestetään lisää täydennyskoulutusta etnisiin suhteisiin,
suvaitsevaisuuden lisäämiseen ja maahanmuuttajien opetukseen liitty-
vissä kysymyksissä. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opettajien
koulutusta lisätään esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön avulla.

Tällä hetkellä maassamme järjestetään maahanmuuttajaopetukseen
valmiuksia antavaa täydennyskoulutusta Opetusalan koulutuskeskuk-
sessa, korkeakoulujen ja yliopistojen täydennyskoulutusyksiköissä, kesä-
yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa opettaja-
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korkeakouluissa sekä kansalaisopistoissa. Myös Opetushallitus täyden-
nyskouluttaa vuosittain maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä opet-
tajia.

Kurssien laajuus vaihtelee muutamasta opintoviikosta aina 19–20
opintoviikon mittaisiin kokonaisuuksiin. Myös koulutusmuodot vaih-
televat. Suurimmaksi osaksi kurssien kohdejoukko on maahanmuut-
tajalasten/nuorten/aikuisten kanssa työskenteleviä opettajia.

Seuraavassa on esitelty esimerkinomaisesti muutamia toisistaan poik-
keavia koulutusmuotoja.

Pitkäkestoinen koulutus

Opintoviikkomäärät ovat n. 20–40 opintoviikkoa.
Vantaan täydennyskoulutusyksikkö aloitti joulukuussa 1999 oman

äidinkielen opettajien täydennyskoulutuksen. Koulutuksen kesto on kol-
me kuukautta ja laajuus 20 opintoviikkoa ja sisältönä on suomen kieli,
yhteiskuntatieto, oppilaan arviointi, opetuksen eriyttäminen, opetus-
metodit, oppimateriaalin tekeminen, opetuksen seuraaminen ja Internetin
käyttö. Koulutus on monimuoto-opetusta, joka suoritetaan pääsääntöi-
sesti pienryhmissä tasokartoituksen mukaan. (Vantaan täydennyskou-
lutusyksikön ilmoitus 1999.) Samankaltaista koulutusta on aikaisem-
min ollut mm. Lahdessa ja Turussa.

Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskus aloitti vuonna 1999 Hel-
singissä maahanmuuttajien opettajien 40 opintoviikon erikoistumis-
ohjelman (PD). Koulutus on tarkoitettu kaikkien koulumuotojen opet-
tajille. Koulutus on monimuoto-opetusta ja kestoaika 3–6 vuotta.

(Opettaja -lehden ilmoitus 5/1999.) Samankaltaista koulutusta on jär-
jestetty aikaisemmin mm. Helsingissä, Jyväskylässä ja Vantaalla.

Opetushallituksen tuella on järjestetty vuodesta 1992 alkaen pitkiä
opintojaksoja (19 ov) oman äidinkielen opettajille. Samoin lyhyempiä
täydennyskoulutuskursseja on järjestetty. Opetushallitus on yhteistyös-
sä muiden Pohjoismaiden kanssa järjestänyt ja tukenut täydennyskou-
lutuskursseja myös oman äidinkielen opettajille.

Täydennyskoulutus muualla kuin Suomessa opettajankoulutuksen saaneille

Täydennyskoulutusyksiköt ovat järjestäneet pätevöitymiskoulutusta
henkilöille, joilla on pedagogisia opintoja takanaan omassa maassaan.
Mitään valtakunnan kattavaa koulutusjärjestelmää ei kuitenkaan ole.

Lyhytkestoisesta koulutuksesta, jolloin opintoviikkomäärät ovat 1–
5 opintoviikkoa esimerkkinä on Helsingin yliopiston täydennyskoulutus-
yksikön syksyllä 1999 aloittama perehdyttämiskoulutus maahanmuut-
taneille opettajille, jotka ovat kiinnostuneita opetustyöstä Suomessa.

(Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyksikön koulutustiedote 2/99, 15.)
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Jyväskylän yliopisto on järjestänyt Monikulttuurisen ohjausklinikan
kautta koulutusta maahanmuuttajaopettajille. Kurssien opiskelijat ovat
maahanmuuttajia, jotka ovat saaneet omassa maassaan opettajankoulu-
tuksen ja perehtyvät kurssin avulla suomalaiseen koulujärjestelmään ja
täällä tapahtuvaan opetukseen ja oppilaanohjaukseen. Koulutus toteu-
tetaan 38 työviikon laajuisena n. 22 opintoviikon kurssimuotoisena opis-
keluna ja se muodostuu yleisopinnoista, pedagogisista opinnoista ja oh-
jatusta opetusharjoittelusta.

(Puukari 1999, 213; www.utu.fi/erill/instmigr/fin/ajankoht.htm.)

Vuonna 1993 Opetushallituksen tekemän muistion mukaan maahan-
muuttajien opettajien erikoistumiskoulutus on luonteeltaan omaehtois-
ta koulutusta, mutta se ei voi olla täysin omakustanteista. Tämän vuoksi
koulutusta tulisi tukea julkisin varoin. (Opetushallitus 1993, 7.) Tämän
mukaisesti on myös toimittu niin, että Opetushallitus on järjestänyt ja
tukenut tässä tarkoitettua koulutusta.
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OPETTAJANKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN
KESKEISIÄ TAVOITTEITA12
Seuraavassa on esitelty eräs vaihtoehto siitä kuinka maahanmuuttaja-
oppilaan kohtaamiseen opettajia valmentavia sisältöjä mm. voitaisiin
ottaa osaksi opettajien peruskoulutusta. Ehdotus rakentuu opettajankou-
lutuslaitosten opinto-oppaiden analyysille sekä opettajankoulutuslaitok-
sille ja ammatillisille opettajakorkeakouluille lähetetylle kyselylle siitä,
kuinka monikulttuurisuus tulisi ottaa huomioon aineen- ja luokanopet-
tajien koulutusohjelmissa. Huomattavaa on, että monissa laitoksissa
nämä sisällöt näkyvät jo nyt opetussuunnitelmissa, nimikkeet ja laajuudet
vain vaihtelevat. Opintosisällöt ovat opinto-oppaissa erillisinä kokonai-
suuksinaan tai integroituina muihin kokonaisuuksiin. Näitä kokonaisuuk-
sia ovat esim. erityispedagogiikan opinnot, opetuksen eettinen orientaatio
ja filosofiset kysymykset. Opintoviikkomäärissä on kyselyn ja analyysin
perusteella suuria eroja. Tämän vuoksi esimerkkiehdotukseen on sisäl-
lytetty sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Ehdotuksen pohjana on
ajatus siitä, että varsinaisesti ei pyrittäisi lisäämään uusia kokonaisuuk-
sia, vaan toteutettavat ratkaisut voitaisiin toteuttaa pääasiassa olemassa
olevien rakenteiden kautta.

Koulutuksen järjestämisen keskeinen lähtökohta ja tavoite on moni-
kulttuurisen tietoaineksen lisääminen ja asenneilmapiirin avartaminen
luokan-, aineen- ja ammatinopettajille heidän peruskoulutuksessaan.
Samoja sisältöalueita tulisi sisällyttää erilaajuisina myös täydennyskoulu-
tukseen sekä suoranaisesti maahanmuuttajaopetukseen valmentavaan
että soveltuvaan muuhun koulutukseen.

Käytännössä luokan-, aineen- ja ammatinopettajien peruskoulutuk-
seen tulisi lisätä sellaisia sisältöjä, jotka antavat valmiuksia työskentelys-
sä maahanmuuttajaoppilaiden kanssa. Kansainvälistyvässä yhteiskunnas-
sa ja sen myötä myös kansainvälistyvässä koulussa ei opettaja voi välttyä
työskentelemiseltä maahanmuuttajaoppilaan/opiskelijan ja hänen per-
heittensä kanssa jossakin vaiheessa uraansa. Jotta opettaja kykenisi vas-
taamaan monikulttuurisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, on hänellä
oltava tietoja ja taitoja, joita hän voi oppimistilanteissa soveltaa.

Esimerkkiehdotuksen tavoitteeksi on asetettu se, että jokaisen opet-
tajaksi valmistuvan opintoihin kuuluisi vähintään kolmen (3 ov) opinto-
viikon laajuiset opinnot, jotka antaisivat hänelle valmiuksia toimia maa-
hanmuuttajaoppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Sen lisäksi ehdotus sisäl-
tää periaatteen, että eri tieteenalat ja oppiaineet käsittelisivät monikult-
tuurisuutta läpäisyperiaatteella eri opintojaksoissa.
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Ehdotuksessa yksi opintoviikko on omana kokonaisuutenaan ja kä-
sittelee ainoastaan monikulttuurisuutta. Kaksi muuta opintoviikkoa
sulautetaan yhteen esim. erityispedagogisten opintojen kanssa, joiden
osana tulee käsitellä myös maahanmuuttajaproblematiikkaan liittyviä
kysymyksiä. Erilaisuuden kohtaaminen ja ymmärtäminen on tärkeä
kysymys kaikessa koulutuksessa. Tämän vuoksi tavoitteeksi sopii hyvin
maahanmuuttajaoppilaisiin liittyvä, erityispedagoginen viitekehys. Jois-
sakin opettajankoulutusyksiköissä näin on jo tehtykin.

Opettajankoulutuslaitoksille suoritetussa kyselyssä tuli selvästi esille,
että opettajien peruskoulutukseen tulisi sisällyttää maahanmuuttajien
aitoja kohtaamisia esim. harjoittelun kautta. Esimerkkiehdotuksen vapaa-
valintaisiin opintoihin on sisällytetty harjoittelua 2–4 opintoviikkoa.

Tässä ehdotuksessa on tavoitteeksi asetettu myös se, että luokan- ja
aineenopettajakoulutuksessa olisi mahdollisuus vapaavalinnaisissa opin-
noissa valita 15 opintoviikon laajuinen sivuainekokonaisuus, joka syven-
täisi pakollisten opintojen sisältöjä ja laajentaisi jo aikaisemmin
muodostuneita näkökulmia monikulttuurisuuteen. Näihin opintoihin olisi
mahdollista sijoittaa aitoja kohtaamisia maahanmuuttajien kanssa joko
harjoittelun tai opintomatkojen kautta. Tällä tavoin luotaisiin valmiuk-
sia maahanmuuttajien opettamiseen opettajille, jotka haluavat siihen eri-
tyisesti suuntautua. Sama opintokokonaisuus soveltuisi myös lisä- ja
täydennyskoulutuksena suoritettavaksi.

Ammatillisessa opettajakoulutuksessa 35 opintoviikon pedagogisiin
opintoihin on sisällytetty eri laitoksissa eri määrä monikulttuurisia si-
sältöjä, joita käsitellään eri teemojen yhteydessä. Toisen kielen oppimi-
seen liittyvät kysymykset voisivat olla sellainen tärkeä sisältöalue, jota
kuitenkin tulisi tarkastella kaikkien ammatillisen opettajankoulutuksen
pedagogisten opintojen osana. Toisen kielen oppimiseen liittyvien pe-
rusasioiden tunteminen lisää valmiuksia myös varsinaisten oppimisvai-
keuksien havaitsemiseen ja korjaamiseen. Samalla se lisää ymmärrystä
maahanmuuttajien kieli- ja kommunikaatiovaikeuksista aiheutuvia yli-
määräisiä opiskeluvaikeuksia kohtaan.

S2- ja R2-kielten osalta ongelmana ei varsinaisesti ole kelpoisten
opettajien puute. Vaikeutena on se, että eri syistä esim. äidinkielen opetta-
jat eivät hakeudu tai ole halukkaita opettamaan maahanmuuttajaryhmiä.
S2/R2 -kielen opetusta ovat hoitaneet erityisopettajat, luokanopettajat
ja monet muodollista kelpoisuutta vailla olevat henkilöt. Yhden syyn
muodostaa tunne omien valmiuksien riittämättömyydestä. Tähän voidaan
perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöillä vastata. Tuleekin vastata, kos-
ka aiemmin esiteltyjen määrällisten tulosten ja ennusteiden sekä tutki-
musten perusteella lisääntyvää tarvetta mahanmuuttajaopetukselle on
jatkossa nähtävissä.
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Mahdollisuuksia erityisesti maahanmuuttajakoulutukseen liittyvään
kielenopetuksen problematiikkaan paneutuvaan S2/R2-kielen opiske-
luun tulisi lisätä, jotta kelpoisuuden omaavien ja oppiainetta opettamaan
haluavien S2/R2-kielen opettajien määrä saataisiin muuta kielenopetusta
vastaavalle tasolle. Tämä merkitsee aineopintojen (35 ov) koulutustar-
vetta.

Lisäksi maahanmuuttajien lukuisten eri äidinkielten opettajien kou-
lutusta olisi kehitettävä. Se vaatii valtakunnallista suunnittelua, koordi-
nointia ja resurssointia.

Eri koulutustahojen (yliopistot ja täydennyskoulutusta antavat yksi-
köt) välinen yhteistyö antaa mahdollisuuden opintosuoritusten vastaa-
vuuksille ja helpottaa aikaisempien opintojen huomioimista opinto-
suunnitelmissa. Tätä yhteistyötä tulisikin voimakkaasti lisätä.

Koulutuksen opintokokonaisuuksien sisältöihin ja opintotehtäviksi
tulisi sisällyttää oppimateriaalin tuottamista nimenomaan S2/R2-kielen
opintojen yhteydessä sekä oman äidinkielen opettajien koulutuksessa.

12.1 Koulutuksen rakenne-ehdotus luokan- ja
aineenopettajakoulutukseen

Monikulttuurisuuteen liittyvät opinnot tulisi liittää osaksi jo olemassa
olevaa opettajankoulutuksen opinto-ohjelmaa. Tällöin koulutuksesta
aiheutuvat lisäkustannukset jäisivät vähäisiksi.

Sekä luokan- että aineenopettajakoulutuksessa tämän esimerkin
kaikille yhteiset opinnot voitaisiin sulauttaa kasvatustieteen perus- ja
aineopintoihin esim. seuraavalla sivulla esitetyllä tavalla.

Opinnot voitaisiin järjestää luokan- ja aineenopettajille yhteisinä niillä
paikkakunnilla, missä on kumpaakin koulutusta. Opinnoista voisi vas-
tata opettajankoulutuslaitos yhteistyössä muiden laitosten kanssa. Ko-
konaisuuden suunnitteluun ja sitä koordinoimaan tulisi valita vastuu-
henkilö.

Teorian ja käytännön yhteyden kannalta olisi tärkeää, että opiskelijalla
olisi lisäksi mahdollisuus praktikum-opinnoissaan (tai vastaavissa) ha-
keutua koululle, jossa on maahanmuuttajaoppilaita. Aineenopettaja-
koulutuksessa erityisesti äidinkielen, ruotsin ja finskan opettajaksi val-
mistuvien tulisi suorittaa osa harjoittelustaan luokissa, joissa on
maahanmuuttajaoppilaita.

Lisäksi kasvatustieteen valinnaisissa/muissa valinnaisissa opinnoissa
tulisi olla mahdollisuus valita kirjallisuutta tentittäväksi monikulttuuri-
suuden alueelta. Muut valinnaiset opinnot voisivat sisältää myös lisämah-
dollisuuden tutustua monikulttuurisiin luokkiin/kouluihin tai muihin
monikulttuurisiin toimintamuotoihin.
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YHTEISET OPINNOT

Viitekehys Opintokokonaisuuden Tavoitteet

nimi

Kasvatustieteen ”Monikulttuurinen Opiskelija perehtyy kansainvälistyvään
perusopinnot koulu” (1 ov) kouluun ja yhteiskuntaan.

Opiskelija oppii ymmärtämään kulttuurien
erilaisia käytänteitä ja soveltamaan niitä
työssään.

Opiskelija hahmottaa oman kulttuuri-
identiteettinsä.

Opiskelija tunnistaa arvoja, asenteita ja
ennakkoluuloja.

Kasvatustieteen ”Erilaiset oppilaat Opiskelija ymmärtää erilaisten oppilasryhmien
aineopinnot opetuksessa” (2 ov) opetukselle asettamat haasteet ja kykenee

vastaamaan opettajan työssään niihin.

Opiskelija seuraa ja havainnoi erityisryhmien/
maahanmuuttajaryhmien opetusta.

Opiskelija perehtyy inkluusio- ja integraatio-
periaatteen mukaisiin toimintatapoihin,
menettelyihin ja strategioihin tukea oppilaan
yksilöllisyyttä.

VALINNAISET OPINNOT

Viitekehys Opintokokonaisuuden Tavoitteet

nimi

Kasvatustieteen ”Kenttäpraktikum” Opiskelijan näkemys opettajan työstä avartuu
aine-/syventävät -opinnot (2–4 ov) tutustumalla työskentelyyn monikultturisessa
opinnot koulussa/luokassa.

Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi
opetuskokonaisuuden luokassa, jossa on
maahanmuuttajaoppilaita.

Opiskelija perehtyy kulttuurien väliseen vuo-
rovaikutukseen ja yhteistyöhön.

Kasvatustieteen Valinnainen Kirjallisuuden tulee syventää pakollisissa
syventävät opinnot kirjallisuus (2 ov) opinnoissa käsiteltyjä teemoja.
tai muut valinnaiset
opinnot
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12.2 Koulutuksen sisällöt luokan- ja aineenopettajakoulutuksessa

Koulutuksen sisällöt on valittu kokonaisuuden tavoitteiden suunnassa.
Esimerkin pohjana ovat opettajankoulutuksen nykyiset opetussuunni-
telmat, tutkimustulokset sekä suoritettu maahanmuuttajaopetukseen
perehtyneitten kouluttajien, koordinaattorien ja opettajien haastattelu.

Eri tieteenalojen ja oppiaineiden opintosisältöjen toivotaan tukevan
monikulttuurisuuden käsittelyä läpäisyperiaatteella. Opetusharjoittelun
suunnittelussa on lähtökohtana se, että opettajankoulutuslaitoksella on
selkeästi osoittaa opiskelijalle kenttäharjoittelupaikaksi monikulttuurinen
koulu/luokka. Mikäli paikkakunnalla ei ole maahanmuuttajaluokkia,
pitäisi opiskelijalla olla mahdollisuus hakeutua sellaiselle opettajan-
koulutuspaikkakunnalle, jolla harjoittelu voidaan suorittaa. Laitosten
tulisi sopia yhteistyöstä opetusharjoittelun osalta.

ESIMERKKEJÄ SISÄLLÖISTÄ:

”Monikulttuurinen koulu”(1 ov)

1. Maahanmuuttajat Suomessa; käsitteistö ja lainsäädäntö.
2. Kieli ja kulttuuri-identiteetti; oman kielen opetus, suomi toisena kie-

lenä.
3. Suomalainen kulttuuri ja osakulttuurit.
4. Monikulttuurinen kasvatus ja koulutus Suomessa.

”Erilaiset oppilaat opetuksessa”(2 ov)

”Erilaiset oppilaat opetuksessa” -kokonaisuuden sisällöt rakentuvat
erityispedagogisen lähestymistavan kautta. Jaksossa tulisi käsitellä eri-
tyisryhmiä ja heidän opettamiseensa liittyviä kysymyksiä sekä teorian
että käytännön esimerkkien kautta. Opetuksen eriyttäminen pitäisi näh-
dä oppilaan oikeutena saada resurssiensa mukaista opetusta. Opinto-
käynnit, havainnoinnit ja mahdollinen opetustuokion suunnittelu/toteut-
taminen/arviointi on suositeltavaa. Erilaisuuden kysymyksen pohdis-
kelu ja sen positiivinen huomioiminen on jakson ydinasioita.

Vapaavalintaiset opinnot

15 opintoviikon kokonaisuudet tulisi rakentaa siten, että ne syventäisivät
opintosisältöjä ja laajentaisivat aikaisemmin muodostuneita näkökul-
mia. Vapaavalintaisiin opintoihin tulisi sisällyttää mahdollisimman pal-
jon maahanmuuttajien kohtaamista esim. praktikumopintojen ja
opiskelijavaihdon kautta.

Vapaavalintaiseen kirjallisuuteen tulisi valita uusinta tutkimustietoa
käsittelevää kirjallisuutta.
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12.3 Ammatillinen opettajankoulutus

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa monikulttuurisuuden käsittelyn
tulisi olla osana erilaisuuden kohtaamista. Erityisesti nuorisoasteella
opiskelevien nuorten opettajilta vaaditaan nopeasti vaihtuvissa tilanteissa
sekä oman suhtautumisen avaruutta että eri kulttuureista tulevien kes-
kinäisen sopeutumisen edistämistä. Stereotyyppiset käsitykset saatta-
vat olla hyvinkin voimakkaita, niin opiskelijalla kuin opettajallakin. Täl-
laiset seikat tekevät opettajan työn hyvin haasteelliseksi ja akuutti opetus-
tilanne saattaa olla hyvinkin herkkä. Tämänkaltaiset tilanteet voivat
kohdata kaikkia ammatillisen koulutuksen opettajia. Siksi olisikin tär-
keää, että kaikille ammatilliseen koulutukseen opettajaksi kouluttautu-
ville sisältyisi vastaava opintokokonaisuus, mikä on esitelty luokan- ja
aineenopettajakoulutuksen esimerkin pakollisina opintoina. Lisäksi on
tarpeellista edelleenkin antaa opettajankoulutuksessa olevalle opiskeli-
jalle mahdollisuus henkilökohtaisten opinto-ohjelmien puitteissa paneu-
tua asiaan laajemminkin omien tarpeidensa mukaan.

Erityisesti vieraan kielen oppimiseen liittyvien perusasioiden tarkas-
telu on tärkeää. Tällöin lisääntyvät opettajan mahdollisuudet huomata,
arvioida ja ymmärtää oppimisvaikeuksien todellisia syitä. Varsinaisten
oppimisvaikeuksien erottaminen vieraan kielen osaamisesta johtuvista
ongelmista vaatii opettajalta asian tiedostamista.

Täydennyskoulutuksen osalta on ongelmallista jossakin määrin ollut,
että tarjottuun koulutukseen ei ole riittänyt osallistujia. Tämä kysymys
vaatii lisäselvittelyä. Joka tapauksessa on tärkeää, että opettajalla, joka
tulee opettamaan maahanmuuttajaopiskelijaa, on mahdollisuus ja halu
täydennyskoulutukseen.
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POHDINTAA13
Opinto-oppaitten analysointi ja sen perusteella suoritettu kysely osoit-
tivat, että maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen valmistaudutaan eri
opettajankoulutuslaitoksissa ja ammatillisissa opettajakorkeakouluissa
eri tavoin. Vastauksista kävi ilmi, että maahanmuuttajaopetuksen asiat
koettiin tärkeiksi ja että niitä oli pohdittu opetussuunnitelmatasolla jo
pitkään.

Lähtökohtana joillakin yliopistoilla on, että monikulttuurista oppi-
ainesta ei ole sen vuoksi opinto-ohjelmissa, koska paikkakunnalla tai
alueella ei ole maahanmuuttajia. Tosin jokainen kyselyyn vastannut to-
tesi, että asia on ajankohtainen ja tärkeä. Sisältöalueiden puuttumista
selitettiin myös sillä, että laitoksen on priorisoitava oppisisältöjä, ja
kaikkea ei saa sopimaan 160 opintoviikkoon.

Opettajakoulutusyksiköille tehdystä kyselystä tuli selkeästi ilmi se,
että kaikille yhteisiä opintoja tulisi olla muutama (1–5) opintoviikko.
Vastauksissa kannatettiin myös monikulttuurisen oppiaineksen integ-
roimista muihin opintojaksoihin. Läpäisyperiaatetta kaiken kattavasti
kannatettiin yleisesti, mutta yhtä vastausta lukuun ottamatta oltiin sitä
mieltä, että opintoihin tuli sisällyttää ainakin yksi kaikille yhteinen moni-
kulttuurisuusjakso. Vastaajat mielsivät tämän jakson lähinnä sellaiseksi
jaksoksi, joka antaisi perusteet maahanmuuttajaopettajan työhön.

Luokan- ja aineenopettajakoulutusta koskevaan kyselyyn vastanneet
painottivat kauttaaltaan harjoittelun merkitystä osana monikulttuurisia
opintoja. Ongelmakohta on kuitenkin se, että muutamilla opettajan-
koulutuspaikkakunnilla on erittäin vähän maahanmuuttajia, eikä har-
joittelua kyetä välttämättä järjestämään juuri niihin kouluihin, joissa
maahanmuuttajaoppilaat ovat. Tämän vuoksi tulisikin pohtia, millaiset
valmiudet eri laitoksilla on ottaa vastaan opiskelijoita muista laitoksista
suorittamaan esim. kenttäpraktikum-opintoja (tai vastaavia). Nämä prak-
tikum-jaksot ovat eri paikkakunnilla eri nimisiä, mutta jokaisessa lai-
toksessa on yksi jakso, jonka tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat muu-
hunkin kuin tavalliseen perusopetukseen/lukio-opetukseen. Voidaan
myös selvittää mahdollisuuksia suorittaa opetusharjoittelua ammatilli-
sessa oppilaitoksessa ja päinvastoin.

Tärkeä kysymys opetussuunnitelmatasolla on, mihin kokonaisuuk-
siin monikulttuurinen aines sopii integroituna. Näitä kokonaisuuksia
voisi olla sekä kasvatustieteen että opetettavien aineiden opinnoissa.
Kasvatuksen eettiset ja filosofiset kysymykset, erityispedagogiikka ja
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eri kielten problematiikka ovat ainakin sopivia “kumppaneita” moni-
kulttuuriselle tietoainekselle. Luokanopettajakoulutuksessa voidaan
monikulttuurisuutta tuoda esille myös perusopetuksessa opetettavien eri
oppiaineiden kautta. Taito- ja taideaineiden sekä historian ja elämän-
katsomustiedon sisältöihin voidaan liittää joustavasti aineksia eri kulttuu-
reista, samoin moniin muihinkin oppiaineisiin.

Tässä raportissa ei ole huomioitu eri oppiaineisiin sisältyviä mah-
dollisia monikulttuurisia sisältöjä.

Se, pitäisikö monikulttuuristen sisältöjen olla pakollisina opinto-
ohjelmissa, on kuitenkin yliopiston tai ammatillisen korkeakoulun itse
päätettävä. Jo kyselyyn tulleista vastauksista ilmeni se, että joissakin
laitoksissa kannatetaan opiskelijan mahdollisimman suurta mahdolli-
suutta valita itse opintojaan, jolloin ns. pakollisten opintojen määrää
pitäisi rajata. Vaikeus on juuri siinä, mitkä opinnot tulisi olla pakollisia
ja mitkä valinnaisia.

Luokan- ja aineenopettajakoulutuksen ero ammatilliseen opettaja-
koulutukseen verrattuna on siinä, että jälkimmäisessä opiskelijalla on
suurempi vapaus vaikuttaa omien opintojensa sisältöihin. Opiskelijat
etenevät opinnoissaan henkilökohtaisten opintosuunnitelmiensa mukaan,
joihin kuuluu kaikille pakollisia opintoja, mutta myös paljon vapaava-
lintaisia sisältöjä. Näin opiskelija voi halutessaan painottaa esim. moni-
kulttuurisia opintoja tarpeensa mukaisesti ja valita sisällöt sen suunnas-
sa. Ammatillisista opettajakorkeakouluista saatujen tähän selvitykseen
liittyvien kommenttien mukaan maahanmuuttajaproblematiikka lisään-
tyy nopeasti ammatillisessa koulutuksessa. Sen vuoksi nähtiin välttä-
mättömäksi nopeasti lisätä monikulttuurisuuteen ja erilaisuuden koh-
taamiseen liittyviä opintosisältöjä jo opettajien peruskoulutukseen.

Monikulttuuriseen opetukseen liittyvät väistämättä ennakkoluulot ja
asenteet. Niitä ei voida suoraan muuttaa tietoja ja taitoja lisäämällä,
mutta niihin voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä.
Opettajan itsetuntemus, omien vahvuuksien ja puutteiden tunnistami-
nen, on erittäin tärkeää. Näiden asioiden pohtiminen ja käsitteleminen
onkin jo tällä hetkellä opettajankoulutuksessa eräs tärkeimmistä paino-
pistealueista. Opiskelijat joutuvat jatkuvasti arvioimaan itseään asetta-
miensa tavoitteiden suunnassa ja kehittämään itseään saamansa palaut-
teen perusteella. Myös omien lähtökohtien ja oman kulttuurin tuntemus
maahanmuuttajaopettajan työssä on olennaisen tärkeää. Itsen ja oman
kulttuurin arvostaminen antaa mahdollisuuden nähdä myös muissa hy-
vää ja ymmärtää toisia.

Tärkeät erityistarpeet liittyvät kuitenkin maahanmuuttajien oman
äidinkielen opetuksen tason nostamiseen S2/R2-kielen opetuksen te-
hostamisen rinnalla. Oman kielen opettajien koulutusta on yritetty te-
hostaa täydennyskoulutuksen avulla ja opetusta on suunnattu ulkomail-
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la opettajankoulutuksen saaneille ja sitä vailla oleville henkilöille. Ti-
lannetta on vaikea korjata nopeasti, ja varsinkin pienillä paikkakunnilla
tilanne on vielä hankalampi kuin isojen kasvukeskusten tuntumassa.
Oman kielen opetusryhmään tarvittavaa oppilasmäärää ei välttämättä
saada kokoon tai ryhmälle ei löydetä oman kielen opettajaa. S2/R2-
kielen opettajien puute ei johdu kelpoisten henkilöiden puuttumisesta,
vaan osittain siitä, että muodollisesti kelpoiset henkilöt eivät hakeudu
opettamaan S2/R2-kieltä. Osittain syynä on, että äidinkielen opettajat
kokevat, että he eivät ole saaneet peruskoulutuksessaan valmiuksia
maahanmuuttajien S2/R2-kielenä -opetukseen. Tätä tukee mm. Sunin
1996 tekemä tutkimus, jossa haastateltiin S2/R2-kielen opettajina toi-
mivia henkilöitä. Nimenomaan äidinkielen opettajiksi valmistuneet,
joilla olisi muodollinen kelpoisuus opettaa S2/R2-kieltä, kritisoivat sitä,
että heidän koulutuksensa ei ollut antanut heille juuri minkäänlaisia
valmiuksia S2/R2-kielen opettamiseen. He katsoivat, että äidinkieli ja
toinen tai vieras kieli ovat aivan eri asioita, ja opinnoissa keskityttiin
ainoastaan ensin mainittuun. Perusopetuksen oppilaan arvioinnin
perusteissa 1999 on oman kielen opetus sekä S2/R2-kieli siirretty osak-
si äidinkielen oppimäärää. Toivottavaa on, että tämä uudistus vaikuttaa
myös opettajankoulutuksen sisältöihin.

Monikulttuurisuuden mukanaan tuomat kysymykset ovat olleet
voimakkaaamman keskustelun kohteina yhteiskunnassamme jo 1970-
luvulta alkaen. Kuitenkin opettajankoulutus on vasta viime vuosina ha-
vahtunut näiden kysymysten käsittelyyn ja se näkyy nyt jossakin mää-
rin myös opinto-ohjelmissa ja opinto-oppaissa. Monikulttuurisuuden
merkitys laaja-alaisempana kysymyksenä kuin vain opetuksen järjestä-
misenä maahanmuuttajaoppilaille on havaittu. Opetuksen arvoperusta
ja muun muassa erilaisuuden kohtaaminen nousevat olennaisiksi opetta-
jien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöiksi kaikilla koulutussekto-
reilla. Opettajankoulutuksen eräs suurista haasteista on vastata yhteis-
kunnassa ilmeneviin koulutuksellisiin tarpeisiin. Yksi tämän hetken suu-
rista tarpeista on maahanmuuttajaopetuksen järjestäminen toimivaksi
koko maassa. Kaikki opettajat tarvitsevat valmiuksia työskennellä moni-
kulttuurisuuden osana. Tämä tuo tärkeän haasteen peruskoulutuksen li-
säksi täydennyskoulutukselle. Maahanmuuttajaopetukseen perehdyttä-
vää täydennyskoulutusta tarvitaan kaikilla tasoilla.
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ARVOISA VASTAANOTTAJA

Teen Opetushallituksen toimeksiannosta OPEPRO-hankkeen osana selvitys-
työtä maahanmuuttajaopettajien koulutuksesta.

Tarkoitus on selvittää, miten opettajien peruskoulutus tällä hetkellä huomioi
maahanmuuttajaopetukseen liittyvät sisällöt sekä ennakoida luokan- ja aineen-
opettajakoulutuksen tilannetta ko. osa-alueella tulevaisuudessa.

Selvitystyöni pohjaksi olen koonnut liitteenä olevaan taulukkoon Kasvatus-
tieteellisten tiedekuntien opinto-oppaista kaikki ne opintojaksot tai -kokonai-
suudet, jotka sisällöllisesti tukevat maahanmuuttajaopetusta.

Pyydän teitä tutustumaan taulukkoon ja lisäämään sieltä mahdollisesti puuttu-
vat opintojaksot oman yksikkönne kohdalta. Samoin pyydän teitä myös pois-
tamaan yksikkönne kohdalla esiintyvät mahdolliset virheelliset tiedot.

Lisäksi pyydän, että vastaisitte seuraaviin kysymyksiin:
• Missä määrin (opintoviikkomäärä) luokanopettajakoulutuksen tulisi sisäl-

tää maahanmuuttajaopetukseen liittyvää tietoutta?
• Millaisia sisältöalueita luokanopettajakoulutuksessa tulisi olla?
• Missä määrin aineenopettajakoulutuksen tulisi sisältää maahanmuutta-

jaopetukseen liittyvää tietoutta?
• Millaisia sisältöalueita aineenopettajakoulutuksessa tulisi olla?
• Tulisiko opintojen olla valinnaisia/kaikille pakollisia jaksoja?
• Tulisiko opetusharjoitteluissa ottaa huomioon ko. asia? (laajuus, harjoittelu-

jakso jne.)

Palautteen pyydän lähettämään 3.11.1999 mennessä joko sähköpostitse osoit-
teeseen heini.koponen@helsinki.fi tai postiosoitteella Lielahdentie 7b A5,
00200 Helsinki.

Kiitän etukäteen vaivannäöstänne!

LIITE 1. Kysely opettajankoulutuslaitoksille
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LIITE 2. Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaalaisten määrän kehitys
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n. 90 000

82 000

73 598

68 418

61 876

55 481

46 250

37 642

26 255

21 174

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000
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LIITE 3. Maahanmuuttajat Suomessa 31.3.1999

OPPILAAT/OPISKELIJAT
Ulkomaan kansalaisia

noin
Peruskouluissa 12 000
Lukioissa 600
Kansanopistoissa 800
Ammatillisessa koulutuksessa 5 000
Aikuislukioissa 2 000
Korkeakouluissa 2 500

Ulkomaan
kansalaisia
85 460

1,7 %
väestöstä

Suomen
ulkomaalaiset
puhuvat n. 120
eri kieltä
äidinkielenään

Pakolaisia
16 400

Venäjä 17 292
Viro 10 407
Ruotsi 7 751
Somalia 5 168

ent. Neuvostoliitto 3 461
Irak 2 703
Jugoslavia 2 538
Saksan LTV 2 050

SUURIMMAT RYHMÄT
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LIITE 4. Maahanmuuttajien koulutus Suomessa

Yliopistot ja korkeakoulut – vieraskielinen opetus
– suomen ja ruotsin kielen kurssit
– ammatillinen täydennyskoulutus

LUKIO AMMATILLISET KANSANOPISTOT

OPPILAITOKSET AIKUISOPPILAITOKSET MUUT

Joustava valinta Joustava valinta Vieraskielinen opetus

Oman äidinkielen ja S2/R2 -opetus Täydentävät yleissivistävät
uskonnon opetus opinnot

S2/R2 -opetus Tukiopetus Suomen/ruotsin kielen kurssit

Tukiopetus Vieraskielinen opetus Vapaatavoitteiset opinnot

Vieraskielinen opetus Valmentava koulutus Kesälukioseuran kurssit

Näyttökoe Maahanmuuttajakoulutus

Erityisohjeet oppilasarviointiin

Maahanmuuttajakoulutus

Valmistava opetus

PERUSOPETUS ESIOPETUS

Valmistava opetus Oman kielen ja
kulttuurin tukeminen

Oman äidinkielen ja
uskonnon opetus

S2/R2 -opetus

Tukiopetus

Vieraskielinen opetus

Erityisohjeet oppilasarviointiin
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LIITE 5. Tilastotietoja yhteishaussa olevista oppilaista,
kevään yhteishaku vuosina 1997, 1998 ja 1999

Vuosi 1997 1998 1999

Hakijoiden ja suomi ruotsi muu suomi ruotsi muu suomi ruotsi muu

valittujen kieli kieli kieli kieli

TOINEN ASTE

Hakeneet 97972 4504 2124 88969 4338 2022 88801 4261 2194
Valitut 74985 4050 1103 74431 3970 1139 73003 3834 1192
% 77 90 52 83 91 56 82 90 54

AMMATTIKORKEAKOULUT

Hakeneet 68953 2560 571 66865 2608 572 65148 2603 588
Valitut 21491 1177 137 23812 1277 150 21517 1401 130
% 31 46 24 35 49 26 33 54 22
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LIITE 6. Luokanopettajakoulutus, pakolliset opinnot

Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kajaanin, Oulun ja Vaasan luokanopettajan-
koulutusohjelmiin kuuluu pakollisena opintoina vähintään yhden opintoviikon
verran maahanmuuttajaopetukseen valmistavia opintoja.

Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen kurssi on kasvatustieteen aine-
opintoihin (20 ov) kuuluva ”Monikulttuurisuuden kohtaaminen” (1 ov), jonka
tavoitteina on jäsentää monikulttuurisuutta osana eurooppalaisuutta ja suoma-
laisuutta, saada valmiuksia kohdata eri kulttuureista tulleita lapsia ja perheitä
ja oppia käsittelemään kulttuurien kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä koulu-
työssä. Opintojakso suoritetaan kirjallisuuden ja luentojen (8 t) sekä pienryhmä-
työskentelyn (8 t) pohjalta, jolloin perehdytään monikulttuurisuuden kohtaa-
misen yleisiin kysymyksiin ja käsitellään esimerkkitapauksia monikulttuuri-
suudesta koulukontekstissa.

(Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 92.)

Jyväskylän opettajankoulutuslaitoksessa pakollisiin opintoihin kuuluu kas-
vatustieteen perusopintoihin (15 ov) kuuluva ”Kulttuurien välinen kasvatus”
(1 ov). Kurssin tavoitteina on, että opiskelija perehtyy erilaisuuden, toiseuden
ja vierauden kokemukseen sekä niiden kohtaamisesta ja kansainvälistymisestä
esiin nouseviin kehitysnäkymiin ja problematiikkaan. Opiskelija tutustuu eri-
laisuuden, vierauden ja toiseuden olemukseen tarkastellen samalla itselleen
tuttua ja omaa kulttuuri-identiteettiään. Samoin hän oppii tarkastelemaan moni-
kulttuurisuutta yhteiskunnassa ja koulussa erityisesti eettisenä ilmiönä. Jak-
son voi suorittaa kontaktiopetuksena (10 t) opintotehtävineen ja keskustelui-
neen tai tenttimällä kirjallisuutta.
(Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 131.)

Kajaanissa on pakollisena yliopisto-opiskeluun orientoivissa kieli- ja viestintä-
opinnoissa (14 ov) ”Social science -kurssi”, josta yksi osa on nimeltään ”Kan-
sainvälisyyskasvatus” (1 ov). Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa perus-
tiedot kansainvälisyyskasvatuksen sisällöistä ja toteuttamismahdollisuuksista
perusopetuksen ala-asteella. Tavoitteena on myös, että opiskelija saa perustiedot
yleismaailmallisista ongelmista ja näiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksista
sekä globaalista kansainvälistymisestä ja kansainvälisistä järjestöistä. Kurssi
on luento-opetusta.

Kasvatustieteen syventävissä opinnoissa on yhden opintoviikon kirjallisuus-
paketti, joka liittyy interkulttuuriseen opetukseen.

(Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan,
Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen opinto-opas 1999–2000, 49.)

Oulussa kasvatustieteen perus- ja aineopinnoissa (35 ov) moduuli 7 on nimel-
tään ”Erityiskasvatus ja monikulttuurisuus” (3 ov), josta puolet käsittelee moni-
kulttuurisuutta. Tavoitteina on, että opiskelija perehtyy kansainvälistyvään ja
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monikulttuuriseen yhteiskuntaan ja sen koulutukselle asettamiin haasteisiin,
opiskelija hahmottaa omaa kulttuurista identiteettiään ja oppii ymmärtämään
erilaisia kulttuurikäytäntöjä ja ottamaan niitä huomioon opetuksessa.

Sisältöihin kuuluu suomalainen kulttuuri ja sen osa-alueet, vähemmistö-
kulttuurit, kieli ja kulttuuri-identiteetti, kansainvälinen muuttoliike, kielellis-
ten vähemmistöjen koulutus, monikulttuurinen ja interkulttuurinen kasvatus
ja vieraskielisten lasten opetus naapurimaissa. Lisäksi tentitään kirjallisuutta.

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnoissa moduuli 3 on nimeltään ”Kasva-
tuksen filosofiset ja eettiset ulottuvuudet” (4 ov). Sisältöihin kuuluu työn luonne,
sen eettiset ulottuvuudet ja opettajan ammatillinen kasvu, lähestymistapoja
ammattietiikkaan, opettajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet, opettaja eet-
tisten ongelmien ratkaisijana, opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen liitty-
vät eettiset kysymykset, eettisen kasvatuksen lähtökohtia ja erilaisia koulu-
kuntia, kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvät eettiset kysymykset ja kasvatuk-
sen yhteydet yhteiskunnan arvoihin ja globaaleihin kysymyksiin sekä lapsen
ja maailman tulevaisuuteen.

(Oulun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 81, 79.)

Vaasan opettajankoulutuslaitoksessa kasvatustieteen cum laude -opintoihin
(35 ov) kuuluu kurssi ”Komparativ pedagogik” (2 ov). Kurssin tavoitteena on,
että opiskelija saa käsityksen eri kulttuurien koulutuksesta. Sisältöihin kuuluu
Euroopan ja kolmannen maailman koulutus. Jakso voidaan suorittaa myös
valinnaisen opintomatkan kautta. Lisänä on kirjallisuutta.

Kasvatustieteen cum laude -opintoihin kuuluu myös kurssi ”Lärararbete”
(3 ov), jonka sisältöihin kuuluu jakso ”Att möta eleven från andra kulturer”.
Jaksoon liitetään aiheeseen sopivaa kirjallisuutta.

(Åbo Akatemis studiehandbok för pedagogiska
fakulteten 1999–2003, 205, 206.)
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LUOKANOPETTAJAKOULUTUS, PAKOLLLISET OPINNOT

Koulutus- Mikä laajempi kokonaisuus/ov Kurssin nimike/ov

paikkakunta

Hämeenlinna Kasvatustieteen aineopinnot/20 ov Monikulttuurisuuden
kohtaaminen/1 ov

Jyväskylä Kasvatustieteen perusopinnot/15 ov Kulttuurien välinen
kasvatus/1 ov

Kajaani Yliopisto-opiskeluun orientoivat Kansainvälisyys-
kieli- ja viestintäopinnot/14 ov kasvatus/1 ov

Oulu Kasvatustieteen perus- ja Erityiskasvatus ja moni-
aineopinnot/35 ov kulttuurisuus/1,5 ov/3 ov
Kasvatustieteen perus- ja Kasvatuksen filosofiset ja
aineopinnot/35 ov eettiset ulottuvuudet/4 ov

Vasa Cum laude approbatur Komparativ pedagogik/2 sv
i pedagogik/35 sv
Cum laude approbatur Lärararbete/Att möta
i pedagogik/35 sv eleven från andra kulturer/

en del av 3 sv
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LIITE 7. Luokanopettajakoulutus, vapaavalintaiset opinnot

Helsingissä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Ou-
lussa, Raumalla, Rovaniemellä, Turussa (ei lukuvuonna 1999–2000) ja Vaa-
sassa tarjolla on vapaavalintaisia opintoja liittyen opettajan pedagogisiin opin-
toihin tai sivuaineopintoihin.

Helsingissä on Alku- ja esiopetuksen (15 ov) sivuaineopinnoissa jakso ”Eri-
lainen oppilasaines ja opetuksen eriyttäminen” (2 ov), jossa sivutaan myös
maahanmuuttajaoppilaan problematiikkaa alkuopetuksessa. Tavoitteena on, että
opiskelija kiinnittää erityistä huomiota poikkeavaan kehitykseen, kehityshäi-
riöiden ja lahjakkaan lapsen problematiikkaan sekä maahanmuuttajaoppilaiden
erityiskysymyksiin normaalissa alkuopetusluokassa.

Helsingissä on myös valittavana sivuaine ”Suomi toisena kielenä” (15 ov)
jonka sisältöinä ovat suomen kieli, suomen kielen käyttö, johdatus yleiseen ja
soveltavaan kielitieteeseen, praktikum-opinnot, vieraan/toisen kielen oppimi-
nen ja kieleen liittyvät oppimisvaikeudet, vieraan kielen didaktiikka sekä vie-
raiden kulttuurien kohtaaminen ja maahanmuuttajatietous.

Helsingin opettajankoulutuslaitoksen praktikum-opintojen osana oleva
kenttäpraktikum (3 ov) voidaan halutessa suorittaa koulussa, jossa on runsaas-
ti maahanmuuttajaoppilaita. Tavoitteena on avartaa opiskelijan näkemystä
opettajan työstä ja tutustuttaa erilaisiin työtapoihin toteuttaa opettajan tehtäviä
niin, että opiskelija saa virikkeitä oman opettajuutensa pohtimiseen ja raken-
tamiseen. Praktikumiin liittyy portfoliotyöskentely.

(Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas, OSA A,
1999–2000 ja 2000–2001, 127, 143, 162–163.)

Hämeenlinnassa Esi- ja alkuopetuksen sivuaineopinnoissa (15 ov) on koko-
naisuus ”Lapsi ja kulttuuri” (3 ov), jonka tavoitteena on opetuskokonaisuuden
suunnittelu jonkin vieraan kulttuurin pohjalta. Opintojakso rakentuu valitun
kulttuurin satujen pohjalle. Kulttuuri valitaan sellaiselta alueelta, josta Suo-
meen tulee tai on tullut maahanmuuttajia tai jonka kanssa oppilaat muutoin
tulevat kosketuksiin. Jaksoon liittyy myös kirjallisuutta monikulttuurisuuden
alueelta.

Uskonnon sivuaineopinnoissa (15 ov) on ainedidaktiikan jaksossa (2 ov)
yhtenä tavoitteena syventää aiempaa osaamistaan tutustuen mm. monikulttuu-
ristumiseen ja sen koulutyölle antamiin haasteisiin.

(Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 1999–2000,
123–124; 134.)

Joensuussa ”Monikulttuurinen kasvatus” -sivuainekokonaisuus (15 ov) pyr-
kii lisäämään opettajaksi opiskelevien valmiuksia kulttuuritaustaltaan erilais-
ten oppilaiden kohtaamiseen ja suvaitsevien asenteiden kehittämiseen. Koulu-
tuksessa perehdytään monikulttuurisuuden haasteisiin paitsi teorian myös käy-
tännön tasolla: erilaisten kulttuurien ja ajattelutapojen tuntemiseen ja ymmär-
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tämiseen, monikulttuurisen opetustyön periaatteellisiin kysymyksiin sekä di-
daktisesti toimiviin käytännön ratkaisuihin. Sisältöalueina ovat monikult-
tuurisen kasvatuksen perusteet, monikulttuurinen koulu, kulttuurien välinen
kompetenssi ja kommunikaatio, kulttuurien kohtaaminen, kulttuurienvälinen
viestintä, monikulttuurisen kasvatuksen pedagogiikka, monikulttuurinen taide-
kasvatus, kulttuuri- ja yhteiskuntaetiikka, studia generalia -vierailuluennot ja
valinnaisina jaksoina esim. kasvatus maailmanlaajuisena ilmiönä, uskontotie-
teen kurssi ja kirjatenttejä.

Kasvatustieteen aineopintoihin (20 ov) kuuluva soveltava harjoittelu (3 ov)
on mahdollista suorittaa opiskelijan yksilölliset oppimistavoitteet, ammatilli-
nen suuntautuminen, sivuaineopinnot tai tutkimustyö huomioiden. Harjoitte-
lun toteutuksesta päätetään tarkemmin lukuvuosittain opetussuunnitelmaa
täydentävässä harjoittelusuunnitelmassa, johon liittyy harjoittelijan yhteistyössä
ohjaajiensa kanssa laatima yksilöllinen tarkentava suunnitelma.

(Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2002,
264–267, 116.)

Joensuussa voi sivuaineeksi valita ”Suomi toisena/vieraana kielenä” (15 ov),
joka suoritetaan suomen kielen laitokselle. Opintojakson tavoitteena on tutus-
tuttaa opiskelija omaan äidinkieleensä vieraan kielen näkökulmasta. Yhtenä
keskeisistä alueista ovat vieraan kielen oppimisen ja opettamisen periaatteet:
pyrkimyksenä on antaa opiskelijalle valmiuksia selviytyä käytännön työstä.
Eräät suomen kielen perusopintoihin kuuluvat kurssit ovat osa erikoistumis-
vaihtoehdon suoritusta. Lisäksi kiinnitetään erityishuomiota kulttuurien koh-
taamiseen liittyviin ongelmiin. Opintojaksoon liittyy myös pienimuotoinen
opetusharjoittelu. Toistaiseksi suurin osa opintosuorituksista toteutetaan
kirjatentteinä.

(http://www.joensuu.fi/humanisti/suomi/Suomi/kakkos.htm)

Jyväskylässä on erityispedagogiikan sivuaineopinnoissa (15 ov) osio ”Maa-
hanmuuttajien ja siirtolaislasten opetus” (0.5 ov).

15 opintoviikon sivuaineeksi voi valita opintokokonaisuuden ”Monikult-
tuurinen opetus”, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia kasvatusalan ammat-
tilaisia toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja antaa valmiuksia maa-
hanmuuttajaoppilaan ja hänen vanhempansa kohtaamiseen sekä heidän kult-
tuurisen taustansa huomioimiseen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Opiskelijoiden monikulttuurista kompetenssia pyritään lisäämään tietojen, tai-
tojen ja asenteiden tasolle. Lisäksi pyritään kehittämään opiskelijoiden val-
miuksia suunnitella, kehittää ja käyttää monikulttuurisia opetussuunnitelmia,
oppimateriaaleja ja opetusmetodeja sekä antamaan valmiuksia omaksua rooli
muutosagenttina, jotka sitoutuvat suomalaisen kouluorganisaation kehittämi-
seen erilaisuutta suvaitsevana ja kunnioittavana yhteisönä.

Sisällöt koostuvat moduuleista: Kansainvälistyvä maailma -johdanto moni-
kulttuurisuuteen, ihminen kulttuurinsa kuvana, monikulttuurisuus ja etiikka,
maailma luokassani - luokastani maailmalle ja monikulttuurisen ammatin työn-
kuva.

Sivuaineeksi (15 ov) voi valita myös ”Kansainvälisyyskasvatuksen”. Ta-
voitteena on, että opiskelija perehtyy kansainvälisyyskasvatuksen etiikkaan ja
ihmisoikeuksiin sekä kansainvälisyyskasvatuksen eri alueisiin kuten kulttuu-
ri-, ihmisoikeus-, kehitys-, ympäristö-, rauhan- ja tasa-arvokasvatukseen. Lisä-
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tavoitteena on, että opiskelija hallitsee kansainvälisyyskasvatuksen pedago-
giikan ja oppimateriaalit sekä hankkii valmiuksia toimia itsenäisesti koulun
kansainvälisyyskasvatuksen asiantuntijana, osallistuu kansainväliseen yhteis-
työhön ja toimintaan opettajankoulutuksessa ja tuntee kansainväliset tiedon-
hankintakanavat ja osaa käyttää niitä kriittisesti ja soveltaa tietoa käytäntöön.

”Kansainvälisyyskasvatus” on osana Jyväskylän yliopiston JULIET-ohjel-
maa (35 ov), joka sisältyy valinnaisena luokanopettajan koulutukseen. Tämän
ohjelman tavoitteena on 1. korkeatasoiset englannin kielen käytännön taidot,
2. pätevyys opettaa englannin kieltä perusopetuksen luokilla 3.–6. 3. moni-
kielisten opetusohjelmien suunnittelu- ja toteuttamistaito perusopetuksen luo-
killa 3.–6. 4. koulun kansainvälistyminen ja 5. kansainvälinen ja moni-
kulttuurinen opetus.

Kasvatustieteen syventäviin opintoihin kuuluvassa kenttäharjoittelussa (4
ov) opiskelija voi valita kahden opintoviikon mittaisen valinnaisen jakson tutus-
tumalla esim. esiopetukseen, etäopetukseen, sairaalakouluun, yläasteelle, maa-
hanmuuttajaoppilaiden opetukseen jne. Opiskelija hankkii itse harjoittelupaikan,
laatii harjoittelusuunnitelman ja -raportin sekä osallistuu seminaariin. Opiske-
lija määrittelee harjoittelunsa keskeisen sisällön ja tavoitteet yhteistyössä lai-
toksen osoittaman ohjaajan kanssa.

Suomen kielen laitoksella suoritettavan Suomi toisena ja vieraana kielenä
–opintokokonaisuuden (15 ov) voivat valita sivuaineekseen ne opiskelijat, joi-
den tutkintoon sisältyy/ei sisälly sivuaineena äidinkielen opintoja vähintään
15 opintoviikkoa. Opintokokonaisuuksien sisällöt ovat em. ryhmille erilaiset.
Molemmille ryhmille yhteisiin opintoihin kuuluvat tutustuminen S2-alaan ja
sen kehitykseen, maahanmuuttajatietous, perehtyminen toisen kielen oppimi-
seen ja kielitaidon mittaukseen, S2-opetukseen tutustuminen ja oppijan kielen
analyysi.

(Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 270, 291-293, 175, 174, 149;

http://www.jyu.fi/-koivisto/fennicum/s2.htm)

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa vapaasti valittavissa (2 ov) opinnoissa
voi tenttiä kirjallisuutta yhden opintoviikon (1 ov) verran.

(Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, Kajaanin opettajankoulutus-
laitoksen opinto-opas 1999–2000, 72.)

Oulussa sivuaine ”Monikulttuurisuus” (15 ov) toteutetaan yhteistyössä opet-
tajankoulutuslaitoksen, maantieteen laitoksen, käyttäytymistieteiden laitoksen
ja taideaineiden ja antropologian laitoksen kanssa. Tavoitteena on antaa opis-
kelijalle tutkimuksellisia ja tiedollisia valmiuksia kulttuurien tutkimiseen ja
kohtaamiseen, opastaa kulttuuriseen lähestymistapaan kasvatus- ja koulutus,
ohjaus- ja neuvontapalvelu- sekä sosiaali- ja terveysalan kysymyksissä ja työ-
tehtävissä. Opintokokonaisuudessa paneudutaan kulttuuristen tapojen, ajatte-
lu- ja arvomaailmojen ymmärtämiseen, kulttuurin ja persoonallisuuden raken-
tumisen ja kulttuurin ja kasvatuksen (sosialisaation) vuorovaikutukseen sekä
kielellisten ja kulttuurivähemmistöjen erityiskysymyksiin.

Valinnaisiksi opinnoiksi voi valita myös ”Suomi vieraana kielenä” (2 ov).
Oulussa myös kasvatustieteen syventävissä opinnoissa (35 ov) voi syventävän
kirjallisuuden (6 ov) vapaavalintaisena osiona valita kirjallisuutta monikult-
tuurisuuden alueelta (2 ov).
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Syventävien opintojen yksi harjoittelujakso (3 ov) on opiskelijan itsensä
suunnittelema, toteuttama ja arvioima jakso. Opiskelija huolehtii itse harjoittelu-
paikan hankinnasta. Harjoittelu liittyy opiskelijan suunnitelmien perusteella
kasvatustieteen opintoihin, erityisesti tutkielman laadintaan tai jonkin
erityisalueen (esim. sivuaine, laaja valinnainen opintokokonaisuus) opiskeluun.

Oulussa on mahdollisuus opiskella luokanopettajaksi kokonaan englannin
kielellä. Ryhmään valitaan joka vuosi 20 opiskelijaa, jolla on viiden vuoden
ajan läpäisevänä teemana opinnoissaan monikulttuurisuus ja kansainvälisyys-
kasvatus.

(Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000,
195, 85, 83, 107-108.)

Raumalla kasvatustieteen syventävissä opinnoissa (40 ov) on mahdollisuus
suorittaa osio ”Ammatilliseen erityisalaan perehtyminen” syventävällä kirjal-
lisuudella pro gradu-tutkielmaan liittyen tai harjoittelulla. Harjoittelun (3 ov)
voi suorittaa vapaavalintaisesti johonkin koulun sidosryhmään perehtyen, joka
voi olla mm. maahanmuuttajaluokka. Harjoittelun voi suorittaa myös ulko-
mailla. Harjoittelusta laaditaan noin 10–15-sivuinen raportti, joka käsitellään
kasvatustieteen lehtorin/assistentin johdolla raportointiseminaarissa (4–6 h).
Harjoittelun pituus on 12–13 työpäivää, 5–7 h/päivä.

(Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 92.)

Lapin yliopiston Rovaniemen opettajankoulutuslaitoksessa valinnaisiin
integroitaviin opintoihin (5 ov) kuuluu jakso ” Arktiset kansat ja kulttuurit”(2
ov), jonka tavoitteena on perehtyä vanhan mantereen arktisiin kansoihin ja
kulttuureihin. Kurssin sisältöalueita ovat kansojen levinneisyys, lukumäärä,
rotupiirteet jne., historia, kielet, kulttuurit, poliittiset järjestelmät, kielikurssit
ja erilaiset harjoitukset.

Kenttä- ja kokeiluharjoittelussa (4 ov) opiskelija voi valita harjoittelu-
paikaksi jonkin muun kuin yliopiston valitsemat kenttäkoulut. Yksi viikko voi-
daan vaihtoehtoisesti suorittaa ulkomailla tai yliopiston osoittamissa asian-
tuntijakeskuksissa.

Sivuaine ”Saamen kieli” (15 ov) sisältää jakson ”Saamelaiskulttuuri” (2
ov) , jonka tarkoituksena on tutustua saamelaisten aineelliseen kulttuuriin, my-
tologiaan, yhteiskuntarakenteeseen, perinteisiin, historiaan ja hallintoon. Jak-
son voi suorittaa opetuksen tai kirjallisuuden kautta.

Rovaniemellä voi valita sivuaineeksi ”Monikulttuurinen kasvatus” -opinto-
jakson (15 ov). Opintokokonaisuudessa perehdytään kasvatustieteen ja oman
suomalaisen identiteettimme kautta eri kulttuurien kohtaamiseen, paikallisiin
identiteetteihin sekä monikulttuurisen kasvatuksen keskeisiin ongelmiin,
peruskäsitteisiin, teoreettisiin näkökulmiin ja metodologisiin perusteisiin. Opin-
tojen tavoitteena on opiskelijan (moni)kulttuurisen ja identiteettiperustaisen
ajattelun kehittyminen sekä mahdollisimman suuri itseohjautuvuus globali-
soituvassa yhteiskunnassa. Opiskelumuotoina käytetään luentojen ohella itse-
näistä työskentelyä, pienryhmäohjausta ja oppimistehtäviä.

(Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 111, 91,
151, opinto-oppaan liite.)
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Turun opettajankoulutuslaitoksessa kasvatustieteen syventäviin opintoihin (40
ov) kuuluu ”Ammatilliseen erityisalaan perehtyminen” (3ov). Jakson voi suo-
rittaa valinnaisesti  pro gradu-tutkielmaan liittyvällä syventävällä kirjallisuu-
della tai harjoittelulla. Harjoittelun (3 ov) voi suorittaa normaalikoululla tai
itse hankkimallaan harjoittelupaikalla, joka kuuluu koulun sidosryhmiin. Se
voi olla päiväkoti, erityiskoulu, maahanmuuttajien luokka, yhdysluokka, ylä-
aste, kesälukio, kesäsiirtola, uimakoulu, leirikoulu, kouluvirasto jne. Harjoit-
telun voi suorittaa myös ulkomailla. Harjoittelusta laaditaan 10–15 -sivuinen
raportti, joka käsitellään kasvatustieteen lehtorin/assistentin johdolla raportointi-
seminaarissa (4–6 h). Harjoitteluaika on 12–13 työpäivää, 5–7 h/päivä.

Turussa monitieteinen opintokokonaisuus ”Kulttuurikasvatus” -sivuaine (15
ov) toteutetaan yhteistyössä Turun opettajankoulutuslaitoksen, eräiden huma-
nistisen tiedekunnan laitosten/oppiaineiden (kulttuurien tutkimus, kulttuuri-
historia), maantieteen laitoksen (kulttuurimaantiede) ja kasvatustieteiden lai-
toksen kesken.

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on kehittää opiskelijan valmiuksia ym-
märtää ja analysoida kulttuurin ilmenemismuotoja ja työskennellä kulttuuri-
kasvatuksen eri tehtävissä. Kulttuurikasvatuksen yhtenä tavoitteena on, että
opiskelija ymmärtää kulttuurin moninaisuuden ja myös kasvatuksen ja oppi-
misen yhteyden kulttuuriin.

Opintoihin kuuluu neljä suurempaa kokonaisuutta; kulttuuriin kasvaminen,
monikulttuurisuus, kulttuurin teoria ja valinnaiset näkökulmaopinnot.

Opintokokonaisuutta ei toteuteta lukuvuonna 1999–2000.
(Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000,

92, 182–183.)

Vaasan opettajankoulutuslaitoksen valinnaisissa opinnoissa (6 ov) on opinto-
kokonaisuus ”Flerspråkighetsdidaktik” (5 ov). Jakson tavoite on antaa tietoa
oppilaan monikielisyyden mukanaan tuomista haasteista ruotsin kielen ope-
tukselle. Sivuaineeksi voi valita 15 opintoviikon kokonaisuuden ”Flerspråkig-
hetsdidaktik”.

(Åbo Akademis studiehandbok för pedagogiska fakulteten 1999–2003, 299.)
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LUOKANOPETTAJAKOULUTUS, VALINNAISET OPINNOT

Koulutus- Mikä laajempi kokonaisuus/ov Kurssin nimike/ov

paikkakunta

Helsinki Kasvatustieteen syventävät opinnot/40 ov Kenttäpraktikum/3 ov
Sivuaine Suomi toisena kielenä/15 ov Suomi toisena kielenä/15 ov
Sivuaine Alku- ja esiopetus/15 ov Alku- ja esiopetus/15 ov

Hämeenlinna Sivuaine Esi- ja alkuopetus/15 ov Lapsi ja kulttuuri/3 ov
Sivuaine Uskonto/15 ov Ainedidaktiikka/2 ov

Joensuu Kasvatustieteen aineopinnot/20 ov Soveltava harjoittelu/3 ov

Jyväskylä Kasvatustieteen syventävät opinnot/40 ov Kenttäharjoittelu/2 ov
Sivuaine Erityispedagogiikka/15 ov Maahanmuuttajien ja

siirtolaislasten opetus/0,5 ov
Sivuaine Monikulttuurinen opetus/15 ov Monikulttuurinen

opetus/15 ov
Sivuaine Kansainvälisyyskasvatus/15 ov Kansainvälisyys-

kasvatus/15 ov
Sivuaine Suomi toisena ja Suomi toisena ja vieraana
vieraana kielenä/15 ov kielenä/15 ov
JULIET-program/35 ov JULIET-program/35 ov

Kajaani Vapaasti valittavat opinnot/2 ov Kirjallisuuden tenttiminen/1 ov

Oulu Kasvatustieteen syventävät opinnot/ Monikulttuurista
kirjallisuus/6 ov kirjallisuutta/2 ov
Kasvatustieteen syventävät opinnot/35 ov Harjoittelujakso/3 ov
Vapaavalintaiset opinnot/5–15 ov Suomi vieraana kielenä/2 ov
Sivuaine Monikulttuurisuus/15 ov Monikulttuurisuus/15 ov
Luokanopettajan opinnot/160 ov Master of Education/160 ov

Rauma Kasvatustieteen syventävät opinnot/40 ov Harjoittelu/3 ov

Rovaniemi Kasvatustieteen laudatur -opinnot/40 ov Kenttä- ja kokeilu
harjoittelu/4 ov

Valinnaiset integroitavat opinnot/5 ov Arktiset kansat ja kulttuurit/2 ov
Sivuaine Saamen kieli/15 ov Saamelaiskulttuuri/2 ov

Turku Kasvatustieteen syventävät opinnot/40 ov Harjoittelu/3 ov
Sivuaine Kulttuurikasvatus/15 ov Kulttuurikasvatus/15 ov
(ei lukuvuonna 1999–2000)

Vasa Valfria studier/6 sv Flerspråkighetsdidaktik/5 sv
Biämnet Flerspråkighetsdidaktik/15 ov Flerspråkighetsdidaktik/15 sv
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Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa on aineenopettajaksi opiskeleville pakol-
lisia maahanmuuttajaopetukseen liittyviä opintoja.

Jyväskylässä on kasvatustieteen perusopintoihin sisältyvä yhden opintoviikon
kokonaisuus ”Kulttuurien välinen kasvatus” (kts. tavoitteet ja sisällöt kohdas-
ta “Luokanopettajakoulutus, pakolliset opinnot”).

Oulussa opettajan pedagogiset opinnot (35 ov) on ryhmitelty moduuleiksi.
Moduuli 4 ”Kasvatuksen kontekstuaalisuus” (8 ov) sisältää yleisen kasvatus-
tieteen alueelta (3 ov) yhtenä sisältönä otsikon ”Kasvatuksen monikulttuurinen
sidoksisuus/monikulttuurisuus”.

Samassa moduulissa ainedidaktiikan osa-alueella (1 ov) on vieraiden kiel-
ten sisällöissä otsake ”Vieraalla kielellä oppiminen/opettaminen ja monikult-
tuurinen oppimisympäristö.”

(Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000,
237–238.)

Vaasassa kasvatustieteen cum laude -opintoihin (35 ov) kuuluva jakso
”Komparativ pedagogik” (2 ov) on opinto-ohjelmassa myös käsityön ja koti-
talouden koulutusohjelmassa. (kts. tavoitteet kohdasta “Luokanopettaja-
koulutus, pakolliset opinnot))

LIITE 8. Aineenopettajakoulutus, pakolliset opinnot



80

Valinnaisia monikulttuurisia opintoja voi aineenopettajakoulutuksessa valita
Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Helsingissä opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyy vieraan kielen aineen
opettamisen teoreettisiin perusteisiin ja käytäntöön kuuluva kokonaisuus ”Vie-
raat kielet ja suomi toisena kielenä” (15 ov ). Tästä osuudesta 11,5 opintoviik-
koa on praktikum-opintoja, jotka opiskelija halutessaan voi suorittaa valituilla
maahanmuuttajaluokilla. Loput opinnot ovat yhteisiä muiden kielten opiskeli-
joiden kanssa.

(Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opinto-opas 1999–2000,
OSA C, 49–50.)

Helsingissä opiskelija voi suomen kielen laitoksella suorittaa aineenopettajan
pätevyyden myös niin, että opetettavana aineena on suomi toisena ja vieraana
kielenä (35 ov). Tämän pätevyyden voivat saavuttaa paitsi äidinkielenopettajiksi
opiskelevat myös muiden koulussa opetettavan aineen opiskelijat.

(Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen omaopas 1999–2000, 32;
http://www.helsinki.fi/hum/skl)

Joensuussa voi sivuaineeksi valita ”Monikulttuurinen kasvatus” -jakson (15
ov) (kts. tavoitteet ja sisällöt kohdasta luokanopettajakoulutus, vapaavalintaiset
opinnot), samoin ”Suomi toisena/vieraana kielenä” -kokonaisuuden (15 ov).
Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi esim. suomen kielen ja sen lähi-
aineiden opiskelijoille. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija omaan
äidinkieleensä vieraan kielen näkökulmasta. Yhtenä keskeisistä alueista ovat
vieraan kielen oppimisen ja opettamisen periaatteet; pyrkimyksenä on antaa
opiskelijalle valmiuksia selviytyä käytännön työstä. Eräät suomen kielen
perusopintoihin kuuluvat kurssit ovat osa erikoistumisvaihtoehdon suoritusta.
Lisäksi kiinnitetään huomiota kulttuurien kohtaamiseen liittyviin ongelmiin.
Jaksoon liittyy myös pienimuotoinen opetusharjoittelu. Toistaiseksi suurin osa
suorituksista toteutetaan kirjatentteinä.

(http://www.joensuu.fi/humanisti/suomi/Suomi/kakkos.htm)

Jyväskylässä sivuaineeksi voi valita ”Suomi toisena kielenä” (15 ov) -koko-
naisuuden. Valittavana on opintokokonaisuus joka on tarkoitettu niille, joilla
on suomi pääaineena äidinkielen opettajan tutkinnossa tai joilla jo muuten on
ennestään vähintään suomen kielen aineopinnot (35 ov) tutkinnossaan. Opinto-
kokonaisuus sisältää seuraavat osakokonaisuudet: Tutustuminen S2-alaan ja
sen kehitykseen, maahanmuuttajatietous, perehtyminen toisen kielen oppimi-
seen ja kielitaidon mittaukseen, S2-opetukseen tutustuminen ja oppijan kielen
analyysi. 35 opintoviikon opinnot on tarkoitettu aineenopettajille (kielten opet-
tajille), joiden tutkintoon ei sisälly suomen kielen opintoja.

(http://www.jyu.fi/-koivisto/fennicum/s2.htm)

LIITE 9. Aineenopettajakoulutus, valinnaiset opinnot
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Oulussa Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintokokonaisuudesta voi suo-
rittaa 15 opintoviikon laajuiset perusopinnot. Opintokokonaisuus on tarkoitet-
tu sekä suomalaisille että suomea hyvin osaaville ulkomaalaisille, joilla suomen
kieli on tutkinnossa pää- tai sivuaineena. Opintokokonaisuus koostuu seuraa-
vista opintojaksoista: Monikielinen ja monikulttuurinen Suomi, perustietoa
suurimpien Suomessa asuvien maahanmuuttajaryhmien äidinkielestä ja kult-
tuurista, suomi toisena kielenä -opetuksen ja tutkimuksen vaiheet ja nykyti-
lanne, vieraan kielen oppiminen ja opettaminen, kielitaidon arviointi, tutustu-
minen maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opetukseen eri kouluasteilla
ja tutkielma.

(Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan opinto-opas 1999–2000.)

Tampereella opiskelija voi valita valinnaisina opintoinaan (5 ov) kurssin
”Kulttuurienvälinen oppiminen opetuksen tavoitteena” (1–2 ov). Kurssilla pe-
rehdytään eri oppiaineiden näkökulmasta kulttuurienväliseen oppimiseen. Ta-
voitteena on omakohtaisten havainnointi- ja toimintatehtävien avulla sekä teo-
riaan tutustuen tutkia kulttuurienvälisen oppimisen mahdollisuuksia omassa
oppiaineessa sekä eri oppiaineiden välillä.

”Opettajaksi Eurooppaan” (1–3 ov) opintokokonaisuuden tavoitteena on
edistää suomalaisten opettajaksi opiskelevien kykyä ja halukkuutta toimia oman
alansa kansainvälisessä yhteistyössä sekä arvioida omaa työtään kansainväli-
sestä näkökulmasta.

1–2 opintoviikon opinnot voi suorittaa myös tekemällä opintomatkan. En-
nen matkaa perehdytään opettajuuteen kahdeksassa eri maassa. Opettajuutta
tarkastellaan mm. koulutusjärjestelmien, koulukulttuureiden, koulujen ja
opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien, didaktiikan ja opetuskäytänteiden
näkökulmista. Kontaktiopetuksen ohella laaditaan henkilökohtainen opinto-
suunnitelma, tehdään matka johonkin Tampereen normaalikoulun eurooppa-
laiseen yhteistyökouluun sekä raportoidaan opintomatka.

Tampereen opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun sekä Kielin ja
Lancasterin yliopistojen opettajankoulutuslaitosten yhteistyöprojektiin ”Towards
European Teachership” otetaan 10–12 englannin, ranskan ja saksan opetushar-
joittelijaa suorittamaan opintoja (3 ov). Tavoitteena on tutustua opettajuuteen
toisessa kulttuurissa mm. koulutusjärjestelmään, opetussuunnitelmiin, koulu-
kulttuuriin, opettajankoulutukseen, didaktiikkaan ja opetuskäytänteihin pereh-
tyen.

Suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksella voi suorittaa 10 opintoviikon
laajuiset ”Suomi toisena ja vieraana kielenä” -opinnot. Suomi toisena ja vie-
raana kielenä valmentaa opiskelijoita työelämään antamalla heille perustieto-
ja ja -valmiuksia kohdata monikielistyvä suomalainen yhteiskunta. Päätavoit-
teena on harjaannuttaa opiskelijoita tarkastelemaan suomen kieltä ja kulttuuria
muunkielisten näkökulmasta. Kokonaisuus koostuu viidestä osasta ja se suorite-
taan yhden lukuvuoden aikana.

(Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen PEDA-opas 1999–2000,
27, 28, 29; Neuvoja 1/2000, 5–6.)

Turussa opettajan pedagogisten opintojen (35 ov) ainedidaktiikan (4 ov) jak-
sosta voidaan yksi opintoviikko korvata jaksolla ”Opettaminen vieraalla kie-
lellä” (1 ov). Kurssin tavoitteena on perehtyä vieraan kielen käyttöön ei-kieli-
aineiden opetuskielenä, sisältöalueiden ja kieliaineiden integrointiin, vieraan



82

kielen oppimisen ja opettamisen teoriaan ja työtapoihin integroidussa opetuk-
sessa. Työmuotoina käytetään luentoja, pienryhmätyöskentelyä ja itsenäistä
työskentelyä.

(Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 1999–2000, 161.)

AINEENOPETTAJAKOULUTUS, PAKOLLISET OPINNOT

Koulutus- Mikä laajempi kokonaisuus/ov Kurssin nimike/ov

paikkakunta

Jyväskylä Kasvatustieteen perusopinnot/15 ov Kulttuurien välinen
kasvatus/1 ov

Oulu Opettajan pedagogiset opinnot/35 ov Kasvatuksen monikulttuurinen
sidoksisuus/monikulttuurisuus/
osa 3 ov:sta

Opettajan pedagogiset opinnot/35 ov Ainedidaktiikka/Vieraalla
kielellä oppiminen/opettami-
nen ja monikulttuurinen
oppimisympäristö/1ov

Vasa Cum laude approbatur Komparativ pedagogik/2 sv
i pedagogik//35 sv
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AINEENOPETTAJAKOULUTUS, VAPAAVALINTAISET OPINNOT

Koulutus- Mikä laajempi kokonaisuus/ov Kurssin nimike/ov

paikkakunta

Helsinki Opettajan pedagogiset opinnot/35 ov Aineen opettamisen teoreettiset
perusteet ja käytäntö/
Vieraat kielet ja suomi toisena
kielenä/15 ov/11,5 ov

Helsinki Aineopintokokonaisuus/35 ov Suomi toisena ja vieraana
kielenä/35 ov

Joensuu Sivuaine Monikulttuurisuus/15 ov Monikulttuurisuus/15 ov
Sivuaine Suomi toisena/vieraana Suomi toisena/vieraana
kielenä/15 ov kielenä/15 ov

Jyväskylä Sivuaine Suomi toisena ja Suomi toisena ja vieraana
vieraana kielenä/15 ov kielenä/15 ov
Aineopintokokonaisuus/35 ov Suomi toisena ja vieraana

kielenä/35 ov

Oulu Suomi toisena ja vieraana kielenä/15 ov Suomi toisena ja vieraana
kielenä/15 ov

Tampere Valinnaiset opinnot/4 ov Kulttuurienvälinen oppiminen
opetuksen tavoitteena/1–2 ov

Valinnaiset opinnot/4 ov Opettajaksi
Eurooppaan/1–3 ov

Suomi toisena ja vieraana kielenä/10 ov Suomi toisena ja vieraana
kielenä/10 ov

Turku Opettajan pedagogiset opinnot/35 ov Ainedidaktiikka/Opettaminen
vieraalla kielellä/1 ov


