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Kehittämistehtävä, alustava suunnitelma 

Maahanmuuttaj ien integroituminen Vantti lan kouluyhteisöön 

 

Yhteisö 	

Vanttilan koulu on syksyllä 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu. Koulussa 
annetaan opetussuunnitelman mukaista perusopetusta luokilla 1–9, luokkamuotoista 
erityisopetusta ja valmistavaa opetusta pienryhmässä. Koulun tiloissa toimii lisäksi päiväkodin 
esiopetusryhmä ja iltapäiväkerho. Koulussa on lukuvuoden 2017 - 2018 alkaessa noin 520 
oppilasta ja esiopetusryhmässä noin 20 lasta. 

Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidämme tärkeänä ihmisenä kasvua ja elämässä tärkeiden 
perustietojen ja -taitojen oppimista. Koulu kehittää yhtenäisen peruskoulun 
toimintakulttuuria yhteistyössä kotien kanssa. Meille tärkeä asia on yhteisöllisyys ja 
keskeisenä osana sitä on tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua koulun toimintaan. 
https://www.espoo.fi/vanttilankoulu 

 

Toimintakulttuurin merkitys 

Koulussa rakennamme aktiivisesti yhteisöllistä toimintakulttuuria ja oppilaan yhtenäistä 
koulupolkua. Koulun oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kokea 
olevansa arvostettu kouluyhteisön jäsen. Haluamme olla koulu, jossa sekä oppilaat ja että 
henkilöstö oppivat ja viihtyvät, ja joka toimii läheisessä yhteistyössä huoltajien ja muiden 
toimijoiden kanssa. 

Koulun opetus- ja kasvatustyössä pidämme tärkeänä elämässä tärkeiden perustietojen ja -
taitojen oppimista sekä ihmisenä kasvua. Edellä mainittuja tavoitteita pyrimme toteuttamaan 
yhteisöllisin menetelmin ja oppilaita koulun toimintaan osallistamalla. Tavoitteiden 
saavuttamisen edellytyksenä pidämme yhteistyötä kotien kanssa eli käytännön 
kasvatuskumppanuutta. 

Koulun painopistealueet ilmaisevat ne asiat, joita pidämme tärkeänä ja joita kohti 
toiminnallamme pyrimme. Koulun arvot ovat yhteisöllisyys, ihmisenä kasvu, kestävä 
elämäntapa ja luovuus. 

Yhteisöllisyydellä tarkoitamme sitä, että edistämme oppilaiden ja henkilökunnan yhteisöön 
kuulumisen tunnetta, sitoutumista sekä viihtyvyyttä. Yhteisöllisyys on keskeinen 
painopistealue, ja sen kautta tarkastellaan muita koulun painopisteitä ja koko toimintaa. 
Yhteisöllisyyteen kuuluu myös yhteistyö huoltajien, lähiyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan 
kanssa. Siihen kuuluu yksilön huomioiminen. Yksilön hyvä on sidoksissa yhteiseen hyvään ja 
päinvastoin. Yhteisöllinen koulu on avoin ja siellä ymmärretään ja arvostetaan erilaisuutta. 
Pohjan sille muodostaa toisten kunnioittaminen. 



Ihmisenä kasvaminen on kokonaisvaltaista oppimisesta ja kasvamista niin tiedollisesti, 
psyykkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti. Ihmisenä kasvu toteutuu parhaiten kodin, koulun ja 
ympäröivän yhteiskunnan toimivan yhteistyön kautta kasvatuskumppanuuden periaatteiden 
mukaisesti. Ihmisenä kasvamisen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa koulussa riittävät 
perustiedot ja –taidot. Tiedollisten tavoitteiden lisäksi ovat muun muassa sosiaaliset taidot, 
hyvä itsetuntemus, hyvät käytöstavat ja vastuuntunto. 

Kestävä elämäntapa on ajattelu- ja toimintamalli, jossa keskeisellä sijalla on tietoisuus yksilön 
omista rajoista ja sen kautta myös muiden ihmisen, yhteisöjen, yhteiskunnan ja ympäristön 
rajoista. Koulu tukee toiminnallaan kaikkien jäsentensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 
hyvinvointia sekä edistää tietoista ja kestävää vastuunottamista itsestä, toisesta, ympäristöstä 
ja tulevaisuudesta. 

Luovuuden ymmärrämme oppilaan omina persoonallisina kykyinä ilmaista ja toteuttaa 
itseään sekä löytää luovia ratkaisuja. Luovuuden avulla ylläpidetään oppimisen iloa ja 
kannustetaan ennakkoluulottomaan itsensä kehittämiseen sekä rohkeuteen. 

https://www.espoo.fi/vanttilankoulu  

 

Vantti lan koulun rval- luokka 

Valmistavan opetuksen luokan tarkoitus on opettaa suomen kieltä ja kulttuuria sekä 
koulunkäyntitaitoja. Valmistava opetus valmistaa oppilaita siirtymään suomenkieliseen 
perusopetukseen. Oppilaita tulee lukuvuosittain joka puolelta maailmaa pitkin lukuvuotta. 
Tällä hetkellä 11 oppilaan ryhmässä on oppilaita Filippiineiltä, Afganistanista, Ukrainasta, 
Virosta, Thaimaasta, Irakista ja Syyriasta. Oppilailla on hyvin vaihteleva koulutausta. Euroopan 
maista tulevien koulutausta on samankaltainen kuin suomalaisilla, mutta muualta tulleilla 
ääripäänä on lähes täysi luku- ja kirjoitustaidottomuus.  

 

Kiel itaito 	

Oppilaiden suomen kielen taito on vaihteleva. Toiset eivät osaa sanaakaan suomea, mutta 
osa kykenee keskustelemaan suomeksi. Suomen kielen lisäksi opetuskielenä käytetään tällä 
hetkellä myös englantia, jota osa oppilaista ymmärtää. Mikäli oppilas ei tunne latinalaisia 
aakkosia on kielen oppiminen huomattavan haastavaa. Viestintää helpottaa luokka-avustaja, 
joka puhuu englannin ja suomen lisäksi arabiaa ja somaliaa.  

 

Kulttuuritausta 	

Oppilaiden kulttuuritaustat ovat moninaiset. Esimerkiksi Irakista saattaa olla samaan aikaan 
sekä arabitaustainen että kurditaustainen oppilas. Samoin Afganistanissa on paljon eri 
heimoja ja eri heimotaustat saattavat pitää sisällään voimakkaitakin jännitteitä. Oppilaiden 
tietämys muiden kulttuuritaustasta saattaa olla hyvin vähäinen.  



Rval-oppilaan integroituminen 

Integraatiolla tavoitellaan tasavertaista osallisuutta ja osallistuvuutta ja sitä, että oppilas 
pääsee jäseneksi kouluyhteisöön. Integroitumisessa otettava monipuolisesti huomioon 
oppilaan valmiudet (esim. henkiset, kulttuuriset, oppiaineiden hallintaan liittyvät, kielelliset ja 
taidolliset valmiudet). Lähtökohtaisesti rval- oppilailla on motivaatiota integroitumiseen. 
Integraatiota saattaa hidastaa oppilaan väärä käsitys omasta osaamisestaan suhteessa 
suomalaiseen vertaisryhmään. Oppilas saattaa haluta oman ikäisten opetusryhmään, mutta 
integroituminen kuitenkin estyy puutteellisten pohjatietojen ja -taitojen vuoksi.	

 

Integroitumisen vaiheittaisuus 	

1. Omaan (rval) luokkaan/ryhmään integroituminen	

2. Kouluun integroituminen (yhteiset tilaisuudet, ruokailu, välitunnit, yms)	

3. Perusopetuksen luokkiin integroituminen (ks. Suunnitelma)	

 

Valmistavan luokan oppilaan integrointi  yleisopetuksen luokkaan Vantti lan 
koulussa 

Oppilaan integroiminen on opetusjärjestelykysymys ja siten Perusopetuslain (POL) alaista 
toimintaa (oppiminen, käytös, tarkkaavaisuus/ toiminnanohjaus, 
opetusmuoto/opetusjärjestelyt, jatko-opinnot jne.).  

 

1. Oppilaiden tilanteen kartoitus (POL) 

Syys- ja kevätlukukauden alussa/aikana kartoitetaan rval-luokan tilanne OTR:ssä (paikalla 
erityisopettajan lisäksi apulaisrehtori tai rehtori sekä oppilashuollon edustus). Tällöin 
kartoitetaan alustavasti myös oppilaiden integroitumisvalmiudet (kielitaito, osaamistaso, 
oppimisvalmiudet ja opiskelutaidot sekä henkiset voimavarat). 

	

Esimerkkinä	 tilanne,	 jossa	 oppilas integroidaan Vantti lan koulun valmistavalta 
luokalta alakoulun luokkaan kieltä oppimaan apuopettajaksi.  Voidaan ol la 
myös t i lanteessa, jossa oppilaalla	 olisi	 taitoja	 ja	 kaikki	 mahdollisuudet	 mennä	
kokeilemaan	 siipiään	 yleisopetuksen	 luokkaan,	 mutta	 oppilas	 ei	 ole	 henkisesti	 valmis	
integraatioon.	 Tällaisissa	 tilanteissa	 olemme	 pyrkineet	 saamaan	 kaksi	 oppilasta	 samaan	
luokkaan,	jolloin	heillä	on	tukea	toisistaan.	 

 

2. Integraation aloittaminen (POL) 

Pitkäaikaisen (1kk->) integraatioprosessin aloittamiseksi rval-luokanopettaja varaa OTR-ajan. 
Paikalla kohdassa 1 mainittujen henkilöiden lisäksi myös vastaanottavan 
luokkatason/oppiaineen opettaja/t. 



OTR:ssa (oppimisen tuen ryhmä) kartoitetaan integroituvan (tai integroituvien) oppilaiden 
tilanne ja tehdään integrointijaksoa koskeva suunnitelma tavoitteineen. Oppimisen tuen 
ryhmässä myös sovitaan integrointiluokka ja -järjestelyt, integrointijakson pituus sekä 
oppilaan tuen muodot.  

Integrointisuunnitelmassa tulee aina huomioida myös integrointijakson mahdollinen 
keskeytyminen. Integrointijakson tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan, joka käydään 
läpi oppilaan ja mahdollisuuksien mukaan huoltajien kanssa. Integrointijakson kestoa 
pohdittaessa pitää huomioida, että se on riittävän pitkä, muta ei kuitenkaan koko lukukauden 
mittainen. Arviointipalaverin jälkeen integrointijaksoa voidaan pidentää. 	 

Oppilas pyritään integroimaan valmistavalta luokalta Vanttilan koulun (lähinnä) omanikäisten 
oppilaiden yleisopetuksen ryhmään. Esimerkkinä	 eräs	 poika-oppilas,	 joka	 meni	 aluksi	 8-	
luokan	englannin	 ja	 liikunnan	tunneille.	Näillä	tunneilla	hän	tutustui	 ikäisiinsä	oppilaisiin	 ja	
muutamiin	 opettajiin.	 Myöhemmin	 oli	 helppoa	 integroitua	 muihinkin	 oppiaineisiin,	 koska	
luokka	oli	 jo	 tuttu.	 Tarvittaessa	valmistavan	 luokan	opettaja	 tai	 kouluavustaja	oli	mukana.	
Seuraavana	lukuvuonna	oppilaan	on	tarkoitus	siirtyä	yleisopetuksen	oppilaana	8-	luokalle.		

 

3.Integrointijakson arviointi ja jatkosta päättäminen  

Sovitun integrointijakson jälkeen pidetään integrointijakson arviointi- ja seurantapalaveri, 
jossa päätetään jatkosta. Läsnä tilanteen mukaan oppilas, huoltajat, rval -luokanopettaja, 
vastaanottava tai lähettävä aineenopettaja ja tarvittaessa koulun edustajana apulaisrehtori 
tai rehtori sekä erityisopettaja. Myös oppilashuollon edustaja voi osallistua tilaisuuteen. 
Integraatiojakson onnistumisen perusteella tehdään päätös oppilaan luokkaintegroinnin 
jatkamisesta.  

Esimerkkitapauksessa	 ennen	 integrointijaksoa	 vastaanottavan	 luokan	 opettajan	 kanssa	 oli	
sovittu,	missä	vaiheessa	oppilaan	on	joustavinta	tulla	mukaan.	Lukuvuoden	aikana	haasteiksi	
voi	muodostua	esimerkiksi	ryhmäkoko	ja	tilojen	sekä	materiaalien	riittävyys,	kuten	kemiassa	
tai	 kotitaloudessa.	 Etukäteen	 arvioitiin	 myös,	 mikä	 luokista(a-d)	 olisi	 sopivin	
vastaanottamaan	uuden	oppilaan.	Onnistuneen	kokeilujakson	päätteeksi	sovittiin	yhteisesti,	
että	poikaoppilas	jatkaa	koko	loppukevään.	

 

 

 

 

 



Valmistavan 
luokan oppilaiden 
integroituminen
INTEGROITUMISSUUNNITELMA X KOULUUN



Integroitumissuunnitelman vaiheet

Integroituminen 
omaan 

luokkaan

Integroituminen 
X

kouluun

Integroituminen 
perusopetuksen

luokkaan



Integroituminen omaan luokkaan
 Rval - ryhmämuotoinen valmistava opetus
 Oppilaita ympäri maailman
 Ikäjakauma 13-17
 Kieli- ja kulttuuritaustojen moninaisuus
 Katsomuksellinen moninaisuus
 Yhteistä kaikilla => maahanmuutto ja suomalaiseen koulujärjestelmään 

valmistautuminen
1. Sijoittautuminen maailmankartalle
2. Tutustuminen luokkakavereihin
3. Yhteinen toiminta – liikunta, musiikki, pelit, koulutyö enenevässä määrin



Integroituminen X kouluun
 Ruokaileminen yhdessä muiden kanssa
 Yhteisiin tilaisuuksiin osallistuminen
 Mahdollisuuksien mukaan luokissa esittäytyminen
 Osallistuminen taito- ja taideaineisiin luokkana (esim. MOK)
 Välituntitoimintaan osallistuminen (pingis, biljardi)
 Haasteottelut toisia luokkia vastaan
 Erityistaitoja omaavien oppilaiden esitykset yhteisissä juhlissa tai 

osallistuminen koulun edustusjoukkueisiin
 Luonteva mukanaolo koulun toiminnassa



Integroituminen perusopetuksen 
luokkaan
 Kielellisten, tiedollisten ja taidollisten valmiuksien mukaan asteittainen siirtyminen 

aineenopetukseen
 Asteittaisuus:

 1. oppilas lukee satuja alakoulun oppilaille

 2.oppilas osallistuu taito- ja taideaineiden opetukseen

 3. oppilas siirtyy niiden oppiaineiden tunneille, joissa hänellä on hyvät valmiudet

 4. oppilas siirtyy kaikissa oppiaineissa opiskelemaan jo tutuksi tulleeseen luokkaan
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