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Keinoja ja 
menetelmiä 

maahanmuuttaja-
opiskelijan avuksi

Oppimis-
ympäristöt

Opetus-

menetelmät

Vuorovaikutus

Opetus-
materiaalit



Erityisesti Sinulle

Onnistunut vuorovaikutus



• Tunnelma on ystävällinen ja 
myönteinen ja arvostava

• Kuulen, mitä keskustelukumppani 
sanoo

• Saan selvää hänen puheestaan

• Ymmärrän puheen sisällön

• Saan tilaisuuden kysyä ja vastata



Monikulttuurisen vuorovaikutuksen 
onnistumista edesauttavat

• Rauhallinen, riittävän häiriötön 
tila

• Kiireettömyys

• Yhdenmukainen termistö

• Kuvien hyödyntäminen

• Esittäminen, mallintaminen, 
näytteleminen



• Ymmärtämisen varmistaminen

• Toistuvat käytänteet, rutiinit

• Käsiteltävien asioiden on hyvä 
olla selkeästi jäsentyneinä 
omassa mielessä (esim. 
”apupaperi”)

• Puhelimessa asiointi usein 
erityisen haastavaa

• Tulkin käyttö



Tulkin käyttö

Kerro kokemuksiasi tulkin käytöstä
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• Kielitietoinen työote 

– Tietoisuus siitä, että puhumani kieli 
ei ole toisen henkilön äidinkieli

– Oman roolin sisäistäminen myös 
kielen opettajana

– selkeys

– rauhallinen rytmi

– murteen ja slangin välttäminen

– yksinkertaiset lauserakenteet

– asioiden riittävä taustoittaminen



• Vierasperäisten sanojen suosiminen 
saattaa auttaa

• Sanakirjan ja käännösohjelmien käyttö 
auttaa

• Pyri kaikessa selkeyteen

• Kuvalliset ohjeet työvälineistä ja 
käytettävistä työtavoista

• Miten paljon on pakko kirjoittaa?

• Samankielisiä opiskelutovereita 
kannattaa hyödyntää



SELKEÄ

ONNISTUNUT

VUOROVAIKUTUS
OPETUKSESSA JA 

TYÖSSÄ

RAUHALLINEN, 
HÄIRIÖTÖN TILA

SELKEÄ KIELI

YHDENMUKAI-
NEN TERMISTÖ

KUVALLISET 
OHJEET

ANNETAAN MALLI, 
ESITETÄÄN, 

NÄYTELLÄÄN

SAMOINA 
TOISTUVAT 

KÄYTÄNTEET 
(RUTIINIT)

VARMISTETAAN, 
ETTÄ ASIA ON 
YMMÄRRETTY

TULKIN KÄYTTÖ

JÄSENTELY 
VALMIIKSI 
TEHTYNÄ



MITÄ ON SELKOKIELI?

Osaatko käyttää sitä työssäsi?
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Miten eri kulttuurien käytänteet tulisi 
huomioida vuorovaikutuksessa?

• Ei välttämättä mitenkään

• Tervehdyskäytännöt

• Aikakäsitys: ajoissa oleminen, 
tapaamisajan rajallisuus, 
ajanvarauskäytäntö . . .



• Lahjat

• Kunnioitus, häpeä

• Ei kerrota, ettei ymmärretä

• Epäluottamus viranomaisia (jopa 
opettajia) kohtaan



Arvostava ja aidon ystävällinen 
kohtaaminen tunnistetaan 
kulttuurieroista huolimatta



Miten tästä saisi selkosuomea:

Hoidetaan pomon antama 
työsoppari pois alta ja sitten 
pukukopin kautta hommiin.



No esimerkiksi näin:

Allekirjoitetaan ensin työsopimus, 
jonka pomo on antanut. Sitten käyt 
vaihtamassa työvaatteet. Sen 
jälkeen pääset aloittamaan työt.



Mutta entä sitten, kun kaikki 
yleisen tuen konstit on jo 

kokeiltu?
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Jos oppiminen sujuu selvästi 
tavanomaista hitaammin tai 
työläämmin, on opiskelijalla erityisen 
tuen tarve



• Oppimisvaikeudesta

• Vähäisestä tai puuttuvasta koulutaustasta

• Kielitaidon puutteesta

• Opiskelutaitojen puutteesta

• Elämäntilanteesta

• Terveydentilasta

Erityisen tuen tarve voi johtua
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Miten erityisen tuen tarpeessa 
oleva maahanmuuttajaopiskelija 
eroaa muista erityisopiskelijoista?
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• Opiskelijalla on erityisen tuen tarpeen lisäksi 
huomattavia puutteita suomen kielen 
osaamisessa

• Oppimisvaikeuksien syy tai tarkka luonne ei ole 
tiedossa tai oppimisvaikeutta ei ole 
aikaisemmin edes huomattu

• Opiskelija itse ei usein ole itse tietoinen 
oppimisvaikeudestaan

• Puutteellisen tai olemattoman koulutaustan tai 
traumaperäisten syiden osuus vaikeuksissa 
vaikeasti arvioitavissa
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Opetusta oppijan taidoista lähtien
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• Varmistetaan, että alemmat osataidot on 
opittu ennen kuin odotetaan ylempien 
taitojen hallintaa.

• Taitojen yli ei voi hypätä. Uuden oppiminen 
tapahtuu oppijan omalla taitotasolla.

• Jos perustaidot eivät ole hallussa, niitä 
tulee harjaannuttaa oppijan iästä 
riippumatta.



Taitojen automatisoituminen
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• Taitojen automatisoituminen vaatii aikaa ja 
harjoittelua.

• Harjoitteluvaiheessa toiminta on 
kognitiivisesti kuormittavampaa.

• Uuden taidon oppimiseksi tulee olla 
riittävästi aikaa harjoittelulle sekä runsaasti 
toistoja.
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• Puutteet kielitaidossa vaikeuttavat 
testausta tai estävät sen

• Usein opiskelijan ongelmat muodostavat 
suoranaisen vyyhdin



Milloin tarkempi arviointi on tarpeen?

• Perustaidot eivät automatisoidu tai perustaidot kehittyvät hyvin hitaasti 
todelliselta taitotasolta annetusta opetuksesta huolimatta. Annetusta lisätuesta 
huolimatta oppiminen ei etene.

• Oppijalla on opiskeluhistoriaa, mutta ei etene vaan pyörii koulutuksesta toiseen.

• Haasteita ilmenee myös arjen taidoissa.

• Opiskelijalla on haasteita myös omalla äidinkielellä työskennellessä tai jää oman 
kielisessäkin porukassa syrjään.

• Oppijan kokemus omasta oppimisesta nyt ja aiemmin.

• Oppija on koko ajan väsynyt tai käy ylikierroksilla.

• Oppija on tunnilla keskittymätön.
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• opiskelijalla voi olla ”tavallinen” oppimisvaikeus 
esim. kielellinen erityisvaikeus, 
tarkkaavaisuuden vaikeus tai lievä kehityksen 
viivästymä 

• ja/tai ongelmia fyysisessä ja psyykkisessä 
terveydessä, traumaattisia kokemuksia, huoli 
läheisten turvallisuudesta, puutteelliset tai 
puuttuvat opiskelutaidot, huono-osaisuutta, 
aliravitsemusta . . .



• On ehkä tyydyttävä siihen, että 
oppimisvaikeuden syyt ja taustat eivät 
koskaan selviä

• Voimavarat syytä suunnata toimivien 
tukitoimien löytämiseen

• Suuri haaste oman opetuksen kehittämiselle



• Painopiste vahvuuksiin (esim. suullisen 
kielitaidon vahvistaminen)

• Keskittyminen olennaiseen – menetettyjä 
kouluvuosia ei voida korvata (esim. 
kertotaulun ja aakkosjärjestyksen 
automatisoituminen)

• Kompensoivat keinot, kuten laskimen / 
kännykän monipuolinenja sujuva käyttö



• Kuormituksen määrää on tarkkailtava 
jatkuvasti – se, mikä onnistui eilen on ehkä 
mahdotonta tänään

• Lyhennetyt opiskelupäivät tai –viikot käyttöön 
tarvittaessa

• Onnistumiset tukevat kokemusta 
pystyvyydestä

• Turvallisuus, pysyvyys, jatkuvuus



• Kalenterin ja lukujärjestyksen hahmottaminen 
voivat vaatia paljon aikaa ja opiskelutunteja

• Hienotunteisuus ja tahdikkuus korostuvat

• Aikuisuuden tukeminen, yhteisten 
kokemusten jakaminen

• Keskiöön nousevat opiskelijan itsetunnon 
vahvistaminen ja voimaannuttaminen



• Opettajien välinen yhteistyö 

• Moniammatillinen yhteistyö 

• Havaintojen ja kokemusten jakaminen 
tärkeää!

• Tärkeää on nähdä oppimisen haasteet myös 
opettamisen haasteina



Kiitos mielenkiinnosta!
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