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2. Opettajien maailma

Opettajan tehtävät – rautalankaa käytännön tilanteiden tueksi

Koulun pyörittämiseen tarvitaan useita eri toimijoita. Riippuu pitkälti koulun ra-
kenteesta, sijainnista ja koosta, miten eri tehtävät on koulun sisällä jaettu. Koulu 
tarvitsee väkeä myös hallinnollisiin tehtäviin (koulun johtoon, rahastonhoitoon, 
tiedotukseen, juhlatoimintaan jne.). Tämä ei kuitenkaan muuta opettajien tärkeyt-
tä: koulun opettajilla on vastuu ja ilo Suomi-koulun hyödyllisyydestä, monipuoli-
suudesta sekä mielekkyydestä. 

Opettajan tehtävät (opettajat ja apuopettajat):
– Auttaa eri-ikäisiä ulkosuomalaisia lapsia heidän kielellisessä kehityksessään tu-
kemalla heidän kotona hankkimaansa kielitaitoa suomen kielen opetuksella.
– Ohjata ja auttaa oppilasta suomen kielen käytössä ja sen rikkauden löytämisessä 
sekä kannustaa häntä opintiellä.
– Rakentaa osaltaan innostava, turvallinen ja laadukas Suomi-koulun oppimisryh-
mä, jossa ulkomailla asuva lapsi voi syventää ja laajentaa suomen kieleen, kulttuu-
riin, perinteisiin ja tapoihin liittyviä tietoja ja taitoja. 
– Tarjota mahdollisuus käyttää suomen kieltä kodin ulkopuolisessa vertaisryh-
mässä. Näin lapsi huomaa kielen tärkeyden ja oppii arvostamaan suomen kieltä 
ympäristön valtakielen vertaisena kielenä (terve kieli-identiteetti).
– Tukea ja kannustaa perhettä monikielisen kasvatuksen tiellä.
– Antaa ohjeita ja neuvoja oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen. 
– Kehittää itseään ammatillisesti ja pyrkiä pysymään ”ajan hermolla”.

Opettajan tavoitteet (opettajat ja apuopettajat):
– Tarjota mahdollisimman yksilöllistä, eriyttävää, tavoitteellista ja jatkuvasti arvioin-
nin alla olevaa opetusta lasten henkilökohtaiset lähtökohdat huomioiden (erilaiset 
perhe-, kieli- kulttuuri- ja koulutaustat). On tärkeää ottaa huomioon, että osa Suomi-
koulun lapsista tulee monikulttuurisista perheistä. Tällöin esimerkiksi viestiminen 
totutusta poikkeavin sanoin, äänenpainoin, ilmein saattaa hidastaa tai jopa estää op-
pimista tai osallistumista. Esimerkiksi maissa, joissa tunteiden näyttäminen on niuk-
kaa (Kaukoidän maat) tai erittäin suurieleistä (Espanja, Italia) voivat suomalaisen 
opettajan kehon kieli ja äänenpainotukset hämmentää oppilasta aluksi. 
– Opettaa suomea monipuolisesti leikin, kirjallisuuden, draaman, liikunnan, mu-
siikin ja kädentaitojen avulla. Painopisteen tulee olla suomen kielen opetuksessa. 
– Tarjota iloinen ja aktiivinen toimintaympäristö vaihtoehtona paikalliselle, usein paker-
tavalle, tyylille. Onhan selvää, että suosimme menestynyttä suomalaista opetustyyliä: 
ei rankaisujen vaan rohkaisujen kautta eteenpäin. Tavoitteena on jokaisen henkilökoh-
taisen identiteetin vahvistaminen positiivisten elämysten kautta. Lapsilla on hauskaa 
suomeksi, ja se luo positiivisia kokemuksia ja hyväksytyksi tulemisen tunteen! 
– Saada kaikki lapset osallistumaan, jokainen omalla tavallaan, sekä tuntemaan olon-
sa turvalliseksi ryhmässä. Silloin lapset odottavat innolla seuraavaa koulukertaa! 
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Käytännön toimet (opettajat, apuopettajat): 
Koko opetushenkilökunnan tulee:
– osallistua säännöllisesti opettajankokouksiin.
– osallistua aktiivisesti opetustoiminnan suunnitteluun ja ideointiin.
– olla yhteydessä muihin opettajiin ongelmien sattuessa sekä uusien ideoiden syntyessä;
– pitää kirjaa oppilaista (läsnäolo), huolehtia siitä, että hänellä on ajantasaiset perustie-
dot jokaisesta ryhmänsä oppilaasta (esim. mahdollisten onnettomuuksien varalta).
– osallistua opetusmateriaalin ylläpitoon, hankintaan ja vastuulliseen käyttöön;
– hankkia tarvittaessa opetusmateriaalia sovitun budjetin mukaisesti.
– siivota ja järjestää luokkatila asianmukaisesti ennen ja jälkeen tuntien yhteistyös-
sä oppilaiden ja vanhempien kanssa. Vastuu luokkatilan asianmukaisesta järjes-
tyksestä on opettajalla. 
– olla valmis vastaamaan oppilaita, kielitaitoa, opetusta tai koulun toimintaa  koskeviin 
kysymyksiin yhdessä koulun johdon kanssa. Näin ollen opetushenkilöstön ja koulun 
johdon välisen sisäisen kommunikaation tulee olla kunnossa ja ajantasaista.  
– huolehtia siitä, etteivät oppilaat jää yksin luokkatilaan tai etteivät he ennen tunte-
ja tai niiden jälkeen lähde Suomi-koulusta ilman sovittua saattajaa/ vanhempaa;
– suunnitella oppitunnit ryhmän tasolle sopiviksi, erityistapaukset huomioiden.
– ilmoittaa ajoissa mahdollisesta esteestä saapua opettamaan, osallistua sijaisen 
perehdyttämiseen

Ryhmän opettaja: 
– laatii ryhmälleen opetussuunnitelman ja suunnittelee (yhdessä apuopettajan 
kanssa) sen ja teemakalenterin tai vastaavan mukaan ryhmän koulukerrat. 
– vastaa lapsiryhmästä ja opetuksesta tuntien ajan.
– on yhteyshenkilö ryhmän ja muun koulun välillä.
– vastaa ryhmän opetuksen laadusta oppilaille, vanhemmille ja koululle.
– tuntee ja tiedostaa ryhmän lasten eroavuudet ja taustat.
– on ajoissa paikalla vastaanottamassa lapsia sekä valmistelemassa tunteja.
– koordinoi ajoissa johtavan opettajan kanssa sijaisen hankinnan ryhmälleen, mi-
käli ei pysty saapumaan joillakin koulukerroilla paikalle. Osallistuu sijaisen ja joh-
tavan opettajan kanssa koulukerran ohjelman suunnitteluun; perehdyttää sijaisen 
ryhmänsä erityispiirteisiin.
– osallistuu koulun yhteisiin tapahtumiin ja juhliin

Ryhmän apuopettaja tai vastaava tukihenkilö:  
– on ajoissa paikalla yhdessä ryhmän opettajan kanssa
– osallistuu luokkatilan järjestämiseen yhdessä opettajan, oppilaiden sekä van-
hempien kanssa ennen tunteja ja niiden jälkeen.
– osallistuu yhdessä ryhmän opettajan kanssa tuntien ideoimiseen (sopimuksen mu-
kaan), toimii opettajan apuna kaikin tavoin (eriyttäminen; tehtävissä ja leikeissä ohjaa-
minen; lasten auttaminen, esim. wc:ssä käynnissä, käsien pesussa, eväiden syönnissä). 
– auttaa oma-aloitteisesti, osallistuu tuntien aikana hyvän ilmapiirin luomiseen 
sekä järjestyksen ylläpitoon. 
– Luo osaltaan luottamuksellisen ja avoimen suhteen ryhmän lapsiin.
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Johtavan opettajan tehtävät:
Isoissa Suomi-kouluissa on tarpeellista valita johtava opettaja. Hänen tehtäväalu-
eensa vaihtelevat maan ja koulutoiminnan mukaan. Johtavan opettajan tehtäväku-
va voisi olla seuraavanlainen: 
– toimia kaikkien opettajien yhdyshenkilönä.
– jakaa opetukseen liittyviä vastuualueita opettajien kesken lukuvuosi-/lukukau-
sikohtaisesti.
– vastata siitä, että ryhmien opettajat laativat opetussuunnitelmansa ajoissa ja huo-
lellisesti.
– auttaa tarvittaessa varsinkin uusia opettajia opetussuunnitelmien laatimisessa.
– kutsua opettajat opettajainkokoukseen, tehdä esityslistat kokouksiin ja johtaa ko-
kouksia.
– koordinoida opetusmateriaalien suunnittelu ja hankinta.
– edustaa opettajakuntaa esim. johtokunnan kokouksissa tai muissa virallisissa ti-
laisuuksissa.
– huolehtia opetusta koskevan informaation jakamisesta vanhemmille ja oppilaille 
yhdessä tiedottajan kanssa.
– pitää opettajakunnan nimi-, osoite- ja yhteystiedot ajan tasalla. 
– perehdyttää uudet opettajat ja apuopettajat tavoitteiden, toimenkuvien, vastuu-
alueiden ja käytännön asioiden osalta.
– osallistua yhdessä koulun johdon kanssa uusien opettajien rekrytointiin tarpeen 
ja sopimuksen mukaan. 

Osa suomalaisista on ulkomailla vain väliaikaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että opet-
tajakunta saattaa vaihtua osin tai kokonaan usein. Tästä vaihtuvuudesta huolimatta 
olisi pyrittävä mahdollisimman vakaaseen opetukseen. Tavoitteena on, että opet-
taja/apuopettaja opettaisi ryhmäänsä mahdollisimman pitkään. Opettajien koulu-
tustaustat vaihtelevat suuresti eri kouluissa. Joissakin kouluissa opetustehtävissä 
on vain opetusalan ammattilaisia, toisissa taas laadukkaan opetuksen takaa rautai-
nen kokemus, olipa opettajana toimivan koulutustausta sitten mikä tahansa.

On myös huolehdittava sijaisista sairaustapausten ja muiden poissaolojen va-
ralle. Johtavan opettajan tai koulun johtajan on huolehdittava, että tiedossa on 
muutamia luotettavia varahenkilöitä. Sijaiset on hyvä ottaa koulun aktiiviseen 
toimintaan mukaan, vaikkei heille olisikaan joka koulukerta tehtävää. Sijaiset on 
hyvä kutsua mukaan opettajainkokouksiin ja lähettää heille koulun tiedotteet sekä 
kokouspöytäkirjat. Näin he ovat ajan tasalla koulun tilanteesta, ja heidän on hel-
pompi astua mukaan toimintaan, kun sairaustapaus tai muu poissaolo osuu vaki-
tuisen opetusväen kohdalle. 

Suomi-koulun opettajan työ vaatii aikaa, sitoutumista ja määrätietoisuutta, eikä 
siitä saatava rahallinen korvaus ole riittävä suhteessa tehdyn työn määrään. Suo-
mi-koulussa opettajana toimiminen on kutsumustyö, josta voi olla ylpeä. Suomea 
ja suomalaisuutta halutaan jakaa, ja oppilaiden kehittyminen – vaikkakin pienin 
askelin – palkitsee opettajan hitaasti mutta varmasti. Opettajakandidaattien met-
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sästämisessä kannattaa käyttää kaikki paikalliset verkostot: mahdolliset merimies-
kirkot tai muut paikalliset suomalaisjärjestöt, opiskelija- ja kulttuuriyhdistykset, 
suurlähetystöt, konsulaatit, yliopistot, kansainvälisten yritysten tarjoamat verkos-
tot ja tietenkin se kaikkein toimivin: puskaradio. 

Koulun johdon ja/tai johtavan opettajan velvollisuuksiin kuuluu myös asiat-
tomuuksiin tarttuminen. Kaikki Suomi-koulun opettajat ja apuopettajat ovat mitä 
vastuullisimpia henkilöitä. Joskus on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka vaativaan 
tehtävään lupautuu, kun lähtee Suomi-koulun opettajaksi. Koulukertojen säännöl-
lisyyden noudattaminen saattaa olla ylivoimaista ja tuntien suunnittelu yllättävän 
työlästä. Myös oman elämäntilanteen muuttuminen saattaa heijastua työpanok-
seen. Useat perusteettomat poissaolot, myöhästymiset, passiivisuus opettajien vä-
lisessä kommunikaatiossa tai toistuvat viime tipalla tunneille tulemiset eivät luo 
pohjaa uskottavalle ja toimivalle Suomi-koululle. Johtavan opettajan tai koulun 
johdon on tartuttava asiaan yhdessä vanhempainyhdistyksen tai vastaavan kans-
sa. Usein hyvässä ja rakentavassa hengessä käyty keskustelu opettajan/apuopet-
tajan kanssa kantaa jo hedelmää, ja henkilö jatkaa toimessaan entistä motivoitu-
neempana.

Ongelmia saattaa ilmetä myös opettajien/apuopettajien keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa. Tällöin johtavan opettajan tai toiminnasta vastaavan henkilön osalle 
lankeaa myös velvoite selvittää tilanne ja ehdottaa toimintaratkaisuja. Näkemyse-
rot, erilaiset tavat toimia ja puutteellinen kommunikaatio voivat luoda jännitteitä. 
Koulun toiminnan täytyy pysyä asiallisena henkilökohtaisista eroavuuksista huo-
limatta.

2.1 Uutena opettajana Suomi-koulussa

Asioiden tekeminen ensimmäistä kertaa aiheuttaa päänvaivaa kenelle tahansa. 
Luultavasti moni Suomi-koulun opettajista ei ole toiminut vastaavissa tehtävissä 
aikaisemmin. Monilla Suomi-koulujen opettajista on opettajan muodollinen päte-
vyys, mutta tehtävissä toimii myös niitä, joilla opettajan koulutusta ei ole. Varsin-
kin ensimmäiseen opetuskertaan valmistautumiseen kannattaa käyttää aikaa. 

Oppitunnin suunnittelemista helpottavat oppilailta etukäteen saadut täytetyt 
taustatietolomakkeet (ks. liite 1) tai edellisen opettajan antamat tiedot. Jos näitä ei 
ole saatavilla, tiedossa on yleensä vain oppilaiden nimet ja heidän ikänsä. SLiittee-
nä 5 olevassa Pekingin Suomi-koulun opetussuunnitelmassa on kerrottu, millaisia 
oppimisvalmiuksia eri-ikäisillä lapsilla on. Vaikka ei olisi kokemusta lasten kanssa 
työskentelystä, neuvojen avulla pääsee alkuun.

Ihan ensimmäisellä tunnilla on tärkeä tutustua puolin ja toisin. Vaikka ryhmä 
on kokoontunut jo aiemmin, se on kuitenkin opettajalle uusi, ja uusi opettaja on 
sille uusi tuttavuus. Ryhmässä voi olla myös muutama uusi oppilas. 
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Vinkki 1: Tutustumisen voi aloittaa vaikka pallotellen: Heitetään pallo oppilaalle 
ja kysytään samalla, mikä hänen nimensä on. Tämä heittää pallon seuraavalle ja 
kysyy nimeä. Toisella kierroksella voidaan pallo heittää ja sanoa vastaanottajan 
nimi, jos se on jo opittu. Palloa heitellen voidaan tehdä muita kysymyksiä lapsen 
iästä, lempiväristä, silmien väristä, harrastuksista jne. Oppilaat voivat tehdä ky-
symykset tai opettaja esittää esimerkkikysymyksiä, jos lapset ovat ujoja. 

Vinkki 2: Jos ryhmä koostuu vanhemmista oppilaista, voi oppilaille laatia etukä-
teen kyselylomakkeen. Lomakkeessa kysytään helppoja henkilökohtaisia asioita, 
joista voisi kertoa kirjeenvaihtokaverille tai kirjoittaa kaverin ystäväkirjaan. Näin 
saadaan myös selville, millaiset kirjoitusvalmiudet oppilailla on.

Vinkki 3: Jos lapset näyttävät tarvitsevan toimintaa, voi heitä ”huudattaa” luok-
kahuoneen siniseen kolkkaan (ne, joiden lempiväri on sininen) tai vihreään 
nurkkaan, sinne, missä jalkapalloilijat kokoontuvat tai musikantit. Näin nähdään 
myös, keillä on yhteisiä harrastuksia. Tutustumisleikin aikana kannattaa tehdä 
huomioida lasten kielellisestä tasosta, mikä helpottaa seuraavien tuntien suun-
nittelua. 

Vinkki 4: Ensimmäiselle tunnille kannattaa suunnitella erilaisia leikkejä, joista 
voi valita ryhmälle sopivan energiaa purkavan leikin tai rauhoittavan toimin-
nan. Myös erilaisia lauluja kannattaa olla varastossa: meneillään olevaan vuo-
denaikaan sopiva rallatus, numeroihin tai viikonpäiviin liittyvä loru tai mukava 
tarina on hyvä olla hallinnassa. Kehonosia kertaavat lorut ja laulut ovat myös 
omiaan saamaan lapset liikkumaan, ja samalla opettajalle tulee tietoa oppilaiden 
kielitaidon tasosta. 

Vinkki 5: Ota mukaan sopivaa askartelumateriaalia, muutama erityyppinen kirja 
tai joitain lempiesineitäsi, joista voit kertoa. Näillä konsteilla saat ensimmäises-
tä tunnista mahdollisimman paljon hyötyä. Kun tunnin aikana vielä kysellään, 
mitä oppilaat mieluiten tekevät, on seuraavan tunnin valmisteleminen helpom-
paa. Kaikkea tutustumisessa saatua tietoa kannattaa käyttää hyödyksi oppituntien 
suunnittelussa: jotkut oppivat parhaiten kilpaillen tai pareina työskennellen, toiset 
mieluiten kielioppitehtävien avulla. 

Vinkki 6: Ensimmäisellä kerralla ei kannata ahnehtia ja yrittää liikaa. Koko luku-
vuosi on aikaa käydä opittavia asioita läpi. Alussa edetään rauhallisesti ja luodaan 
luottamuksellinen suhde oppilaisiin. 

Vinkki 7: Jo ensimmäisestä koulukerrasta lähtien pitää sopia yhdessä oppilaiden 
kanssa luokan säännöt.  

➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛
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2.2 Opetuksen suunnittelu

Maailman Suomi-kouluilla ei ole yhteistä opetussuunnitelmaa (OPS), mutta joilla-
kin mailla tai yksittäisillä kouluilla on omansa. Liitteinä 3–5 on esimerkkinä kol-
men erityyppisen maan/koulun OPS (Sveitsin, Saksan ja Pekingin), joista jokaises-
ta saa oivallisia ideoita lasten kanssa työskentelyyn ja oman opetussuunnitelman 
laatimiseen.

Sveitsin Suomi-koulut noudattavat yhtenäistä opetussuunnitelmaa, joka on 
laadittu Zürichin kantonin alueella toimivien koulujen saatua virallisen aseman. 
Sen etätavoitteena on yleisen kielikokeen sekä suomi toisena kielenä (S2) -päättö-
kokeen suorittaminen. OPS käsittää esiopetuksen, kaikki peruskouluasteet sekä 
lukion, mutta se ei korvaa eikä vastaa Suomen peruskoulun eikä lukion oppivaati-
muksia. Esiopetuksen sisältö noudattaa paljolti Suomen vastaavaa ohjelmaa. Täs-
sä opetussuunnitelmassa on esitetty hyvinkin yksityiskohtaiset oppimistavoitteet 
eri-ikäisille koululaisille. Se tarjoaa selkeitä ehdotuksia kieliopin opettamisjärjes-
tykseen ja -menetelmiin, matemaattisten käsitteiden oppimiseen luonnontieteiden 
tunnille jne. Opetussuunnitelma ei kuitenkaan velvoita opettajaa noudattamaan 
suunnitelmaa tiukasti, vaan opettaja vastaa opetuksen lopullisesta toteutuksesta. 
(Liite 3: Sveitsin Suomi-koulujen OPS)

Saksan Suomi-koulujen yhteinen opetussuunnitelma luettelee eri-ikäisten op-
pilaiden oppimistavoitteet ja jättää opettajalle melko vapaat kädet opetettavien 
asioiden tarkemmasta järjestyksestä. (Liite 4: Saksan suomalaisten kielikoulujen 
OPS)

Pekingin Suomi-koulun OPS on suunnattu suomea äidinkielenään puhuville 
oppilaille, mutta sitä voi soveltaa myös S2-oppilaiden opettamiseen. Siitä saa tar-
peellista tietoa mm. siitä, mitä eri-ikäiset lapset keskimäärin jo osaavat ja mitä heil-
le kulloisenakin ikäkautena kannattaa opettaa. (Liite 5: Pekingin Suomi-koulun 
OPS)

Opettaja tekee koulunsa käyttämän OPS:n pohjalta vuosisuunnitelman ryhmäl-
leen arvioituaan sen lähtötason. Erittäin tärkeää olisi laatia myös henkilökohtainen 
opetussuunnitelma (HOPS) jokaiselle oppilaalle erikseen.

2.3 Yhteistyö on voimaa

Ulkomailla asuva suomenkielinen on monien kielellisten valintojen edessä. Eri-
tyisen suuri vastuu hänellä on vanhempana. Ulkomailla asuville suomalaisille tai 
suomalaistaustaisille lapsille ja nuorille Suomi-koulut ovat tärkeä osa suomen-
kielistä verkostoa kotona tapahtuvan suomen kielen oppimisen tukena. Toiveet 
ja suunnitelmat ovat molemmin puolin korkealla, ja usein Suomi-koulu mielle-
tään ainakin ajatusten tasolla suomen kielen turvasatamaksi ja opettajaksi. Hyvin 
rajallisilla viikko- tai kuukausitunneilla suunnitelmat eivät vain kovin usein to-
teudu. Ei ole mitään yhtenäistä opetussuunnitelmaa, jota kaikki maailman koulut 
noudattaisivat. Koulujen omat opetussuunnitelmat ovat hyvin erilaisia, tai niitä 
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ei aina edes välttämättä ole olemassa. Opettajat ovatkin siis hyvin haastavan ja 
joskus jopa miltei mahdottoman tehtävän edessä. Tällöin kyse ei ole opettajan epä-
pätevyydestä tai kyvyttömyydestä vastata tarpeisiin, vaan odotusten ja toiveiden 
kohtuuttomuudesta tarjolla oleviin toimintaedellytyksiin nähden.

Useinhan opettajan, oppilaan ja vanhemman näkökulmat ovat keskenään ris-
tiriitaisia. Se, mikä toisesta voi tuntua tärkeimmältä, onkin toisesta joutavaa, eikä 
ryhmien heterogeenisyys helpota tilannetta. Suomi-kouluissa eletään pienoismuo-
dossa sitä samaa elämää, jota nykykouluissa yleensäkin eletään. Eiväthän ongelmat 
mihinkään iltapäivän tunneiksi häviä. Päinvastoin: lasten väsymys ja haluttomuus 
vieraalta tuntuvan kielen oppimiseen saattavat tuoda oman lisänsä jo muutoinkin 
vallitsevaan keskittymisen puutteeseen, haluttomuuteen, aggressiivisuuteen, yli-
vilkkauteen, itsekeskeisyyteen, kaikkeen siihen, mitä aikamme näyttää ruokkivan 
oikein suurella kauhalla. 

Joskus tilanteet opettajan ja oppilaan vanhemman välillä saattavat kärjistyä. 
Vanhemmilla saattaa olla syystä tai toisesta virheellinen käsitys Suomi-koulun toi-
minnasta, tai heidän saamansa tieto on ristiriidassa vallitsevan käytännön kanssa. 
Tällöin on tärkeää, että koulun henkilöstöllä on selkeä yhteinen käsitys toiminnas-
ta. Lisäksi on tärkeää, että henkilöstöön kuuluvat pitävät kiinni sovituista sään-
nöistä ja periaatteista sekä tukevat ristiriitatilanteissa toisiaan.

2.4 Motivaatio osana oppimista

Useille oppilaille kautta maailman suomikoulupäivä on mieluinen ja odotettu ta-
pahtuma. Yleensä oppilaat tulevat kouluun mielellään, edustaahan se Suomea ja 
suomalaisuutta maailmalla. Joillekin se on jopa kuin pieni loma ja sukellus rak-
kaaseen äidinkieleen sekä useille lapsille kenties ainoa mahdollisuus tavata muita 
suomea puhuvia lapsia, eikä motivaatiota tarvitse etsiä. Joskus kuitenkin moti-
vaatio käydä Suomi-koulua ja opetella ehkä vaikeanakin pidettyä suomea voi olla 
hukassa. Opettajan on tärkeä olla tietoinen motivaation vaikutuksesta oppimiseen 
ja oppimistuloksiin.

Motivaatio voidaan käsittää haluksi ja käyttövoimaksi ts. uteliaisuudeksi, joka 
saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla, jotta hän saavuttaisi haluamansa. Halu op-
pia suomea ja olla suomalaisten kanssa tekemisissä ovat osaltaan motivoivia teki-
jöitä, jotka saavat oppilaat kerta toisensa jälkeen tulemaan Suomi-kouluun.   

Oppilaan motivaatioon vaikuttavat sekä oppijan omat, sisäiset, että ulkoiset te-
kijät. Sisäisiä tekijöitä ovat esim. oppilaan käsitys itsestään oppijana: “Osaanko ja 
opinko minä suomea?”; oppimiseen liittyvät arvolataukset: “Miten perheessä tai 
oppilaan lähipiirissä arvostetaan suomen kieltä?” tai vaikka oppimistilanteeseen 
liittyvät seikat: “Millaisena oppilas kokee Suomi-koulun ja siellä opiskelemisen?”. 
Oppijan sisäiset ja oppimistilanteeseen liittyvät ulkoiset tekijät ovat vuorovaiku-
tuksessa toistensa kanssa. Lisäksi muut oppimiseen liittyvät tekijät kuten vireys- ja 
terveydentila vaikuttavat asiaan. 

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Oppilas, joka opiske-
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lee ainoastaan saadakseen palkinnon oppimisestaan, on ulkoisesti motivoitunut. 
Oppilas, joka innostuu oppimistehtävistä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, on 
sisäisesti motivoitunut. Tällöin häntä ohjaa esimerkiksi mielenkiinto ja halu oppia. 
Sisäisesti motivoitunut oppii ja opiskelee omasta halustaan ilman ulkoisen palkki-
on toivetta. Näin hän on sisukkaampi ja luovuttaa harvemmin kuin ulkoisesti mo-
tivoitunut oppija. Sisäinen motivaatio on oppimisen kannalta suotuisampaa kuin 
ulkoinen motivaatio. Suomi-kouluissa olisikin tärkeää saada herätettyä oppilaissa 
tiedonjano ja oppimisen palo. Pelkillä ulkoisilla kannusteilla ei sisäistä motivaatio-
ta saa synnytettyä, vaikka palkinnot ja kivat asiat voivat hetkellisesti auttaa oppi-
misen alkamisessa.  

Edistyneemmille oppilaille on osoitettava, miksi on tärkeää oppia. Suunnitte-
lemalla yhdessä oppilaiden kanssa oppimisen tavoitteet heitä voidaan auttaa ym-
märtämään, miksi ja mitä kohden täytyy ponnistella. Tavoitteet, joita oppijat itse 
toiminnalleen asettavat, ovat yhteydessä oppimisprosessiin ja sen lopputuloksiin. 
Esimerkiksi jos halutaan oppia asioimaan kaupassa, oppilaan täytyy ymmärtää, 
mitä hänen täytyisi tietää ja oppia kyetäkseen suoriutumaan annetusta tehtäväs-
tä. Tällöin puhutaan oppimistavoitteesta. Tavoitteen selvittämisen jälkeen täytyy 
suunnitella, millä keinoin lopputulokseen päästään. 

Nuorempien tai vähemmän edistyneiden oppilaiden kohdalla tilanne on toinen. 
Pienille oppijoille on vaikea selittää syitä ja seurauksia. Tällöin on tärkeätä, että 
lapsi kokee onnistumisia ja viihtyy Suomi-koulussa. Lapsethan ovat luonnostaan 
uteliaita ja impulsiivisia. Näin ollen pienimpien ryhmässä tehtävät, leikit, lorut ja 
laulut olisi hyvä käydä läpi niin, että jokainen voi kokea onnistuvansa käyttäes-
sään suomen kieltä kykyjensä mukaan.  

Opettajan on tärkeä tuntea keinoja, joilla oppimismotivaation heräämistä ja py-
symistä voidaan tukea. Lisäksi on hyödyllistä, että opettaja on tietoinen erilaisista 
motivaatiokeinoista ja -mekanismeista.  

Myös vanhempien olisi hyvä oivaltaa, että säännöllinen Suomi-koulussa käynti 
lisää lapsen motivaatiota tulla sinne, kun taas monet poissaolot vähentävät sitä. 
Varhain aloittaneet ja säännöllisesti kouluun tulleet lapset pysyvät yleensä kauim-
min Suomi-kouluissa mukana. Oppimistulokset ovat sen mukaisia. Motivaatio 
ruokkii oppimista, mutta myös oppiminen ruokkii motivaatiota.

Vinkki 1: Korosta erilaisia tavoitteita ohjeistuksessa. Perustele, minkä vuoksi on 
tärkeää oppia käsiteltävä asia, ja nivo se osaksi laajempaa kokonaisuutta. 

Vinkki 2: Kannusta! Tue oppilasta vaikeilta tuntuvissa tehtävissä. On tärkeää, että 
yrittää välillä jotain uutta. Opettajan on hyvä laittaa myös itsensä peliin eikä pitäytyä 
pelkästään tutuissa kaavoissa. Opettajan tai oppilaan ei kannata pelätä epäonnistu-
mista. Virheistä oppii ja positiivinen kannustus tepsii aina kielteistä paremmin.  

Vinkki 3: Herätä mielenkiinto ja tarjoa maukkaita oppimispähkinöitä purtavaksi. 
Oppilaiden on helpompi motivoitua, mikäli heillä on mahdollisuus työskennellä 
itseään kiinnostavien ja haastavien tehtävien parissa. Miettikää yhdessä, mitä op-
pilaat oikeasti haluavat oppia ja tietää. 

➛

➛

➛
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Vinkki 4: Oppilaita voi innostaa, jos he saavat itse asettaa itselleen tavoitteita vaik-
kapa näin: Aion opetella esim.  jouluun mennessä / lokakuun aikana suomalaiset 
numerot / järjestysluvut / viikonpäivät  / kuukaudet / värit / ilmansuunnat /
tms. Kun oppilas katsoo olevansa valmis näyttämään taitonsa, hän ilmoittautuu 
“tenttiin”. Seuraavalla tunnilla pidetään pieni kuulustelu, jonka opettaja on val-
mistanut joko kirjallisesti tai suullisesti. Kyselijöinä voivat olla myös toiset oppi-
laat. Suoritettu taidonnäyte merkitään vihkoon tai siitä annetaan “diplomi”. Voi 
olla kannustavaa nähdä vihkossa lista opituista asioista lukuvuoden lopussa.

Vinkki 5: Huomioi arvioinnin merkitys oppimisen motivoijana. Älä vertaile oppi-
laita toisiinsa tai korosta suorituksia. Vertailu vain ruokkii ulkoista motivaatiota. 
Painota arvioinnissa kielikyvyn kehittymistä ja ymmärtävää oppimista.

Vinkki 6: Jos huomaat, että oppilaallasi on motivaatiovaikeuksia, pyri selvittä-
mään, mistä nämä johtuvat. Onko kyse siitä, että oppilas ei haluaisi syystä tai toi-
sesta oppia suomea? Onko oppilaalla niin paljon muita harrastuksia, että hänellä ei 
pääasiallisen koulutyön ohella riitä voimia ja aikaa kaikkeen. Onko ryhmän sisällä 
mahdollisesti hankauksia? Kateutta, mustasukkaisuutta, kemiat eivät toimi?  Jos-
kus myös terveyteen liittyvät seikat voivat lannistaa jo olemassa olevan motivaati-
on, esimerkiksi jos oppilas ei näe tai kuule kunnolla.

Vinkki 7: Ole yhteydessä oppilaan vanhempiin. Ovatko he tietoisia, että oppilaan 
on hankala löytää motivaatiota Suomi-kouluun tulemiseen tai suomen oppimiseen? 
Lisäksi voi olla tärkeää selvittää, tuleeko oppilas Suomi-kouluun omasta halustaan 
vai vanhempien pakottamana. Joskus lapsi voi kokea ristiriitaa kahden kielen ja van-
hemman välillä; hän ikään kuin tuntee syyllisyyttä, että on pettänyt toisen vanhem-
pansa, kun puhuu suomea. Näin voi käydä varsinkin silloin, jos kotona suhtaudu-
taan suomen kieleen vähättelevästi, eikä kielen oppimista pidetä tärkeänä.

Vinkki 8: Älä problematisoi motivaatio-ongelmia liikaa ja syyllistä turhaan itse-
äsi. Joskus voi lasten tai nuorten elämässä olla sellainen vaihe, että aika, voimat 
ja mielenkiinto eivät riitä Suomi-kouluun ja suomen oppimiseen. Väkipakolla ei 
hyviä oppimistuloksia saa aikaan, eikä taitavinkaan opettaja saa oppimismotivaa-
tiota herätettyä. Silloin on ehkä parasta keskustella sekä lapsen että vanhempien 
kanssa asiasta. 

➛

➛

➛

➛

➛


