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1. JOHDANTO 
 

Kielitietoisuus on laaja käsite, joka koskee kaikkia koulun oppilaita ja henkilökuntaa. Kielitietoi-
sessa koulussa keskustellaan kieliin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen 
merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä. Jokaisella oppiaineella on oma kie-
lensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä (OPS perusteet 2014). Opettajien rooli on tiedostaa ole-
vansa kielellinen malli ja opettaa eri tilanteisiin ja oppiaineisiin liittyvää koulun kieltä. Koulussa 
oppilas tulee tietoiseksi kielen käyttötilanteista ja oppii käyttämään kieltä oppimisen välineenä. 
Kielitietoisuutta edistää eri kielten näkyvyys, käyttö ja arvostaminen koulun arjessa.  
 
Tässä oppaassa kielitietoisuutta tarkastellaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 
näkökulmasta ja annetaan yleiskatsaus pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Van-
taa) kotoutumista tukeviin suomenkielisiin opetuspalveluihin. Perusopetuksen palvelut ovat kai-
kille saatavilla ja räätälöidään yksilön tarpeiden mukaan. Oppaan painopiste on pedagogisissa 
vinkeissä opettajille, mutta se sisältää myös esimerkiksi aiheeseen liittyviä videoluentoja, joita 
voidaan hyödyntää osana koulujen kehittämistyötä.  

 
Katso lisää kielitietoisuudesta  
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 

Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyksiä 
Monikielisyys osana  koulujen toimintakulttuuria 

Helsingin opetussuunnitelma 2016 

 
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
Erityisopettaja Ilona Kuukan haastattelu, 2016  
 
Monikielisyys näkyväksi  
Heini Lehtosen, Janne Saarikiven ja Reetta Rädyn luento, 2018, Helsingin yliopisto 
 
 
Osana koulun kielitietoisen toimintakulttuurin kehittämistä, rehtorit voivat järjestää vie-
railuja seuraaviin kouluihin, joissa kielitietoisuutta on kehitetty.  
 
Espoo: 
Hösmärinpuiston koulu, esi-2.lk, koulunjohtaja Eeva Lumiaro, eeva.lumiaro@espoo.fi 
 
Helsinki: 
Keinutien ala-asteen koulu, rehtori Irina Haahtela 09 310 80402 irina.haahtela@hel.fi 
Meilahden yläasteen koulu, rehtori Ulla Rönkä 09 310 80480 ulla.ronka@hel.fi 
Tahvonlahden ala-asteen koulu, rehtori Tarja Tapper 09 310 82625 tarja.tapper@hel.fi 
 
Vantaa: 
Länsimäen koulu, rehtori Pirita Hellberg  040-184 9023 pirita.hellberg@vantaa.fi 
Kaivokselan koulu, rehtori Hannamari Sarlin 040-570 9196 hannamari.sarlin@vantaa.fi 
 
  

2. KULTTUURINEN MONINAISUUS   
 

Pääkaupunkiseudun kuntien kulttuurinen moninaisuus näkyy kouluissa, joissa erilaiset identitee-
tit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät vuorovaikutuksessa keskenään. Vieraskielisten lasten 
määrä pääkaupunkiseudun kuntien suomenkielisessä perusopetuksessa on lähes tuplaantunut 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vieraskielisten lasten osuus on noin 20 % oppilaista.  
 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/433311
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428619
http://ops.edu.hel.fi/ops/#yhteinen-osuus
https://www.youtube.com/watch?v=u2yCep0mb3U
https://www.youtube.com/watch?v=EgVwtEZahEY
mailto:eeva.lumiaro@espoo.fi
mailto:irina.haahtela@hel.fi
mailto:ulla.ronka@hel.fi
mailto:tarja.tapper@hel.fi
mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
mailto:hannamari.sarlin@vantaa.fi
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Koulun tehtävänä on tukea yksilön kasvamista omaksi itsekseen. Usein kuulee puhuttavan jonkin 
tietyn kulttuuriryhmän oppilaista tai ”kahden kulttuurin” lapsista, mutta tällaisia yleistyksiä tulee 
välttää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa koulua kuvataan paikkana, jossa erilai-
sista taustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisölli-
siin käytäntöihin ja katsomuksiin. Koulussa asioita opitaan näkemään myös toisten elämäntilan-
teista ja olosuhteista käsin. 
 
Katso lisää esimerkiksi 

Rakentavaa vuorovaikutusta  
Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin en-
naltaehkäisyyn, OPH 

Globaalikasvatuksen sivusto 
Globaalikasvatusvinkkejä ja kouluvierailuja. Teemoja ovat kehitys, kulttuuri, ympäristö, rauha ja 
turvallisuus sekä tasa-arvo ja ihmisoikeudet. 

Ihmisoikeuskasvatuksen materiaalia opettajille 
Tietoa, taitoa ja asenteita ihmisoikeuskasvatukseen. Materiaalin avulla voit tutustuttaa itsesi ja 
oppilaasi ihmisoikeuksien maailmaan. 

Maailmankoulun virtuaalimatkalaukut  
Tehtäviä, jotka käsittelevät lapsen oikeuksia, ihmisoikeuksia, rauhan rakentamista, identiteettiä, 
uskontoja sekä median vaikutusta mielipiteisiin. Tehtäviä löytyy myös ruotsinkielellä. 
 
Kirstin koulun words of the world 
Kuukauden kieli –mallin esittely, Espoo 
 
Merilahden koulun kielivideo 
Kielellinen moninaisuus koko koulun voimavarana, Helsinki 
 
Koulujen monet kielet ja uskonnot 
Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen 
tilanteesta eri koulutusasteilla, Valtioneuvosto 2019 

 

2.1. Erilaiset katsomukset koulussa  
 
Saman katsomuksen tai uskonnollisen vakaumuksen omaavat perheet ovat keskenään erilaisia ja 
heillä voi olla erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on sallittua tai kiellettyä. Lasten uskonnollinen kas-
vatus on kotien oikeus ja tehtävä. Koulun uskonnon opetuksen tavoitteena ei ole uskonnollinen 
kasvatus tai sitouttaminen kyseiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan.  
 
Oppilaiden tulee osallistua koulun juhliin, sillä ne ovat osa koulun toimintaa ja opetusta. Juhlilla 
on yleissivistävä tehtävä ja niihin osallistuminen on tilaisuus oppia suomalaista tapakulttuuria. 
Juhlat voivat sisältää tietyn osan uskonnollisia elementtejä; virsi tai jouluevankeliumi ei tee juh-
lasta uskonnollista tilaisuutta. Myös suomalaisiin tai muihin juhlaperinteisiin liittyviä askarteluja 
voidaan tehdä, jos niille on pedagoginen perustelu ja ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. On 
hyvä erottaa toisistaan joulukirkossa käynti (hartauden harjoitus, johon osallistuu pääsääntöi-
sesti kirkkoon kuuluvat) ja lukukauden päätösjuhla (ei hartautta, johon osallistuvat kaikki oppi-
laat). 

 

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/rakentavaa-vuorovaikutusta
http://globaalikasvatus.fi/
http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=opettajalle
http://maailmankoulu.fi/matkalaukut/
https://www.youtube.com/watch?v=0X-wvKf8kuc
https://www.youtube.com/watch?v=VbEzXcyrzXk
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161302
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Liikunta, kuvaamataito ja musiikki kuuluvat koulun 
opetussuunnitelmaan, eikä uskonnollinen vakaumus 
ole peruste opetuksesta vapauttamiseen. Huoltajille 
tulee kertoa, ettei oppilas voi saada peruskoulun 
päättötodistusta, jos hän ei suorita tiettyä oppiai-
netta. Koulussa voidaan tarvittaessa tehdä joustavia 
ratkaisuja oppiaineen suorittamiseksi; esimerkiksi  

 
musiikin opetuksessa voidaan painottaa musiikin teo-
riaa ja historiaa. 
 
Vapaapäivien hakemisessa noudatetaan koulussa sovit-
tuja käytänteitä, olipa vapaan syy mikä tahansa. Rukous-
hetkiä ei pidetä oppitunnilla ja oppilaiden kanssa on hyvä 
sopia ajat, jolloin rukoushetki on mahdollinen. Pyydettä-
essä koulun tulee osoittaa tila ja järjestää valvonta ru-
koushetkeä varten. 
 
 
Katso lisää esimerkiksi 

Uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen 
Opetushallituksen ohjeistus uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä uskonnollisten 
tilaisuuksien järjestämiseksi esi- ja perusopetuksessa. 

Askelia katsomusdialogiin 
Vinkkejä, menetelmiä ja materiaalia katsomusten väliseen vuorovaikutukseen koulussa ja oppi-
tunneilla, Espoon kaupungin tuottama opas. 

Opetushallituksen tukimateriaalit  

Juhlakalenteri  
Fokus ry:n ja Ad Astra r.f.:n tuottama digitaalinen kalenteri, jossa on sekä kulttuurisia, kansallisia 
että eri uskontojen juhlia. Juhlien kuvauksissa on kerrottu jotain juhlan merkityksestä sekä juhliin 
liittyviä tapoja. Lisätietoa -linkistä avautuu tietoa opettajille ja isommille koululaisille. 

Uskontojen kalenteri  
USKOT-foorumi ry:n tuottama digitaalinen kalenteri uskonnollisista juhlista.  
 
 

3. KOTOUTUMISTA TUKEVAT OPETUSPALVELUT 

3.1. Perusopetukseen valmistava opetus 
 
Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä 
suomen kielellä opiskelemiseen. Valmistava opetus kestää noin vuoden. Opetusta järjestetään in-
klusiivisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai erillisessä valmistavan opetuksen ryhmässä. 
 
Inklusiivisesti annettavassa valmistavassa opetuksessa oppilas opiskelee perusopetuksen ryh-
mässä valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja opinto-ohjelmaan kirjatun 
suunnitelman mukaisesti. Ryhmämuotoisessa valmistavassa opetuksessa olevan oppilaan integ-
rointi perusopetukseen tulee aloittaa heti. Integroinnilla tuetaan kotoutumista, suomen kielen ke-
hittymistä ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Rehtori vastaa integroinnin sujumisesta ja 
järjestelyt kuvataan oppilaan omassa opinto-ohjelmassa.  
 

Tuleeko oppilaan uskonto huomioida 
esimerkiksi liikunnan, kuvataiteen tai 
musiikin tunneilla? 

Voidaanko eri uskontojen juhla-
päiviä ja rukoushetkiä varten  
antaa oppitunneilta tai koulusta 
vapaata?  

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-perusopetuksen-uskonnon-ja-elamankatsomustiedon-seka
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/ohje-perusopetuksen-uskonnon-ja-elamankatsomustiedon-seka
https://www.slideshare.net/Askeliakatsomusdialogiin
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/materiaaleja-uskonnon-opetukseen
http://www.juhlakalenteri.fi/
http://www.uskontokalenteri.fi/
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Valmistavan opetuksen pääpaino on suomen kielen opetuksessa. Valmistavan opetuksen aikana 
kartoitetaan oppilaan osaamista eri oppiaineissa ja tavoitteet asetetaan arvioinnin pohjalta. Val-
mistavan opetuksen aikana oppilas tutustuu eri oppiaineiden keskeisiin käsitteisiin, työtapoihin 
ja välineisiin.  

 
Valmistavan opetuksen tavoitteena on saavuttaa suomen kie-
lessä vähintään kehittyvän alkeiskielitaidon taso eli kielitaito, 
jolla oppilas selviää kaikkein tutuimmissa tilanteissa. Oppimi-
seen tarvittavan eri tiedonalojen kielen oppiminen jatkuu perus-
opetuksessa ja on jatkuva prosessi.  
 

Valmistavasta opetuksesta annetaan sanallinen osallistumistodistus. Valmistavan opetuksen ai-
kana oppilas voi suorittaa myös perusopetuksen opintoja ja saada erillisen todistuksen perusope-
tuksen oppimäärän mukaisten oppiaineiden hyväksytystä suorittamisesta.  
 
Katso lisää esimerkiksi 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen perusteet 2015 
 
Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016, Helsinki 
 
Tukimateriaalia valmistavan opetuksen järjestämiseksi, Helsinki 
 

3.2. Valmistavan opetuksen jälkeen 
 
Perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen oppilaat jatkavat opiskelua perusopetuksessa 
ikäänsä vastaavalla vuosiluokalla. Vähäisen koulunkäyntihistorian tai puutteellisten koulunkäyn-
tivalmiuksien perusteella oppilas voi aloittaa perusopetuksessa myös yhtä vuotta alemmalla vuo-
siluokalla. Oppilasta voidaan tarvittaessa opettaa vuosiluokkiin sitomattomasti, myös yksittäisen 
oppiaineen kohdalla. 

 

MUISTA NÄMÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulun tulee huomioida, että valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvän oppilaan suo-
men kielen oppiminen on vasta alussa. Suomi toisena kielenä (S2) –oppimäärää opiskelevalle op-
pilaalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että oppimisen väline. Kielitietoisessa koulussa 
suomen kielen oppiminen ei rajoitu vain S2-oppimäärän opiskeluun, vaan kaikissa oppiaineissa 
opetetaan tiedonalojen kieltä. Kaikkien opettajien tulee huomioida oppilaan kehittyvä suomen 
kielen taito, muun muassa eriyttämällä opetusta ja monipuolisella arvioinnilla. Tämä edellyttää 
yhteissuunnittelua ja yhteistyötä kaikkien opettajien kesken. 

 
 
 

 Yhteistyö valmistavan opetuksen opettajan ja vastaanottavan opettajan/koulun välillä 
on tärkeää. Ennen perusopetukseen siirtymistä järjestetään siirtopalaveri, jotta tieto 
oppilaasta välittyy.  

 Perusopetukseen siirtyvän valmistavan opetuksen oppilaan opinto-ohjelman pohjalta 
laaditaan oppimissuunnitelma vähintään ensimmäisen lukuvuoden ajaksi.  

 Oppilaalle tulee tarpeen mukaan tarjota tuen eri muotoja, kuten tukiopetusta, osa-
aikaista erityisopetusta ja oppilashuollon palveluita. 

Miksi oppilaani ei osaa 
suomea, vaikka on ollut 
vuoden valmistavalla? 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/pvalmistava/1541511/tekstikappale/1541484
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/pvalmistava/1541511/tekstikappale/1541484
https://www.hel.fi/static/liitteet/opev/valmistava-opetus-ops010816.pdf
http://valmistavaopetus.edu.hel.fi/
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Kielitietoinen opettaja: 

o tiedostaa, että jokaisella oppiaineella on oma tiedonalankieli  

o suunnittelee miten opettaa, kun opetusryhmässä on suomen kieltä eritasoisesti osaavia oppi-

laita 

o käyttää kielitietoisia työtapoja 

 
 

Kielitietoisia työtapoja: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katso lisää esimerkiksi 

Opetushallituksen edu.fi –sivusto 
Tietoa opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä tee-
moista. 

Opetushallituksen verkko-oppimateriaalit maahanmuuttajille 

Biologia, historia, maantieto -sanastot eri kieliin 

Kielitietoisen opetuksen materiaaleja  
Espoon kaupungin tuottama tukimateriaalisivusto kielitietoisen opettajuuden vahvistamiseksi. 

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 
Erityisopettaja Ilona Kuukan haastattelu, 2016  
 
Monikielisyys näkyväksi  
Heini Lehtosen, Janne Saarikiven ja Reetta Rädyn luento, 2018, Helsingin yliopisto 

Vantaan kaupungin opetussuunnitelma -sivusto 
Vantaan kaupungin esimerkkejä kielitietoisesta koulusta  

Soppi - suomeksi oppimassa –sivusto 
Videoklippejä tilanteista, joiden avulla voit rakentaa omaa käsitystäsi siitä, millaisella suomen 
kielen taidolla maahanmuuttajaoppilas voi joutua opiskelemaan. 

European Centre for Modern Languages (Euroopan neuvosto) 
Euroopan neuvoston kokoamia materiaaleja ja oppaita liittyen kielen oppimiseen. 

 Kirjaa taululle avainsanat ja oppilaille vieraat sanat  
 Rakenna ajatuskartta taululle aiheen sanastosta 
 Käytä tukikuvia tekstin tai selityksen tukena 
 Annettuasi oppilaille tehtävän, käy vielä varmistamassa, että heikosti suo-

mea osaava oppilaasi on varmasti ymmärtänyt tehtävänannon 
 Puhu mahdollisimman selkeästi 
 Rohkaise oppilasta suomen kielen käyttämiseen ja useamman sanan    

pituisten lauseiden tuottamiseen 
 Selvitä mahdollisuutta antaa omakielistä tukea oppilaan omalla äidinkielellä  
 Kannusta oppilaita antamaan vertaistukea toisilleen 
 Pari- ja pienryhmätyöskentelyssä oppilas voi harjoitella viestintää pienem-

mässä ryhmässä, ja saada tukea luokkakavereiltaan 
 

http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/biologia-historia-maantieto-sanastot-eri-kieliin
http://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Suomenkielinen_opetustoimi/Opetuksen_kehittaminen/Kieli_ja_kulttuuritietoisuus/Materiaalit_kielitietoisuus(101778)
https://www.youtube.com/watch?v=u2yCep0mb3U
https://www.youtube.com/watch?v=EgVwtEZahEY
https://vantaapops.wp-palvelu.fi/kielitietoinen-mikkolan-koulu/
https://soppi.jyu.fi/oppilas-luokassa
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx


 
 

7 

 
 

3.3. Suomi toisena kielenä (S2) 
 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden 
kehittymistä ja taata kielelliset valmiudet jatko-opintoihin.  
 
Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmär-
tää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäi-
sessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitai-
don eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä.(OPS 2016) 
 
Kunkin oppilaan tarpeen S2 -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Op-
pilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Oppilas voi opiskella S2 -oppimäärää, 
jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta.  
 
Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu S2, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan 
suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta opetusjärjestelyistä. Opetus 
voidaan toteuttaa monin eri tavoin, kuten samanaikaisopetuksena, eriytettynä suomen kieli ja kir-
jallisuus -ryhmässä tai erillisissä S2 -ryhmissä. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja 
kirjallisuus -oppimäärän mukaan, kun hänellä on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukai-
seen opiskeluun. 
 

 
Esimerkkejä, joilla voit tukea S2-oppilaan oppimista: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katso lisää esimerkiksi 

suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tukimateriaalit 
Opetushallituksen tukimateriaalia opettajille. 

1-2 vuosiluokkien S1 ja S2 – oppimäärien rinnastus 

3-6 vuosiluokkien S1 ja S2 – oppimäärien rinnastus 

7-9 vuosiluokkien S1 ja S2 – oppimäärien rinnastus 
Suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus –oppimäärien tavoitteiden 
ja sisältöjen rinnastus, Helsinki 

Ekapeli Maahanmuuttaja 
Erityisesti maahanmuuttajalasten suomen kielen perustaitojen harjoitteluun tarkoitettu oppimis-
ympäristö. 

 Erilaiset lukustrategiat  

 esim. oppilas tutkii ensin otsikot, väliotsikot, lihavoinnit tai kursivoinnit, kuvat, kuva-
tekstit, tilastot ja tiivistelmät ja vasta sen jälkeen lukee oppikirjan tekstin 

 Tekstin avaaminen  

 esim. vaikeiden sanojen ja lauserakenteiden perusmuodon kertominen, sisällön sito-
minen aiempaan tietoon, toisin sanoin selittäminen ja kontekstin avaaminen 

 Havainnollistaminen  

 esim. kuvien ja videoiden käyttö, piirtäminen, eleet ja mimiikka  

 Oppimispelien käyttö 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/suomi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/suomi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-1-lk.pdf
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-1-lk.pdf
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-3-lk.pdf
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-3-lk.pdf
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-7-lk.pdf
https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/09/tukimateriaali-s1-s2-rinnastus-7-lk.pdf
http://www.lukimat.fi/lukeminen/materiaalit/ekapeli/ekapeli-maahanmuuttaja
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Puhekielen harjoittelua 
Arkisen sanaston ja fraasien harjoitusohjelma. 

Hauska tavata 
Suomen kielen alkeisoppimateriaali 

Suomi taskussa 
Suomen kielen opetusta videoiden avulla 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
Opetushallituksen Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opasvihkonen 
 

3.4. Oppilaan oman äidinkielen opetus 
 

Perusopetusta täydentävää oppilaan omaa äidinkieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden 
äidinkieli tai jokin perheen kielistä on muu kuin suomi tai ruotsi. Oppilaan oman äidinkielen ope-
tuksen tarkoituksena on tukea oppilaan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä. Oman äidinkie-
len oppiminen tukee myös kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
 
Oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen kanssa sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. 
Oppilaiden oman äidinkielentaitoa ja muuta osaamista hyödynnetään perusopetuksessa. Lisäksi 
koko koulun toiminnassa hyödynnetään koulun kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta (OPS 
2016). 
 
Koulun tehtävänä on tiedottaa oman äidinkielen opiskelun mahdollisuudesta. 
 
Katso lisää esimerkiksi 

Oma kieli – Oma mieli 
Opetushallituksen opas oman äidinkielen oppimisen tukemiseen 

International Children's Digital Library (ICDL) -sivusto  
Sivusto kirjallisuuden opetukseen. Sivustolta voi lukea/tulostaa lastenkirjoja eri kielillä.  
 

 

4. OPPILAAN TUEN TARPEET  
 
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan vahvuudet, oppimis- ja kehi-
tystarpeet. Vieraskielisen oppilaan tuen tarpeen arvioinnissa haasteena on erottaa oppimisvai-
keudet vasta kehittymässä olevasta suomen kielen taidosta. Kun oppilaan suomen kielen taito on 
alkeiskielitaidon tasoinen, oppimisvaikeuksien tunnistaminen vaatii enemmän aikaa. Tärkeää 
tunnistamisessa on jatkuva havainnointi ja arviointi. Oppimisvaikeuksien tunnistamiseen tarvi-
taan opettajien keskinäistä ja moniammatillista yhteistyötä. Mahdollisten oppimisvaikeuksien 
selvittämisessä erityisopettaja on tärkeä yhteistyökumppani.  Oppilaan tuen tarpeet arvioidaan ja 
tukitoimet suunnitellaan oppimisen tuen ryhmässä. Kielellisten vaikeuksien tunnistamiseen apua 
voi saada oman äidinkielen opettajalta sekä lapsen huoltajilta, jotka osaavat kertoa, miten oppilas 
käyttää omaa äidinkieltään.  
 
Opettajan epäillessä, että oppilaalla on oppimisvaikeuksia, tulisi ensin tarkistaa hallitseeko oppi-
las perustaidot ja selvittää onko oppilas opiskellut kyseistä ainetta aikaisemmin. Kyseessä ei vält-

http://puhutaan.visnakker.no/
http://hauskatavata.fi/
http://suomitaskussa.eu/
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/suomi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/suomi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-oma-mieli
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-oma-mieli
http://en.childrenslibrary.org/
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tämättä ole oppimisvaikeus vaan se, että oppilas on asian tai aihepiirin kanssa tekemisissä ensim-
mäistä kertaa. Opettajan kannattaa myös keskustella huoltajien kanssa oppilaan taustoista, kuten 
koulunkäyntihistoriasta ja yleisestä kehityksestä.  
 

MUISTA NÄMÄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla opetuksen toteuttaminen voi aiheuttaa erityisiä haasteita 
silloin, kun oppilaan koulunkäyntihistoria on lyhyt. Alla joitakin vinkkejä opetuksen järjestä-
miseksi tällaisissa tilanteissa. 

 Oppilaan opetus voidaan järjestää vuosiluokkiin sitomattomasti. 

 Oppilaalle voidaan tehdä räätälöity lukujärjestys, joka tukee hänen oppimissuunnitelmaansa 
kirjattujen tavoitteiden toteutusta.  

 Keskitytään olennaisten asioiden opettamiseen eli siihen, että oppilas oppii peruskäsitteet ja 
hahmottaa suuret linjat. 

 Järjestetään osaamisen todentaminen joustavasti ja oppilaalle sopivimmalla tavalla.  

 

Katso lisää esimerkiksi 

LukiMat – Oppimisen arviointi 
Peruslukutaidon ja matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö. 
 
 

4.1. Oppilashuollollinen tuki 
 
Kaikilla oppilailla on oikeus oppilashuollolliseen tukeen, myös valmistavan opetuksen aikana. Op-
pilashuollolliseen tukeen kuuluu myös kouluterveydenhuolto.  Mikäli opettajalla tai huoltajilla he-
rää huoli oppilaan oppimisesta, käyttäytymisestä tai mielialasta, yhteistyö oppilashuollon työnte-
kijöiden kanssa on tärkeää aloittaa matalalla kynnyksellä.  Kun perheen kanssa käydään keskus-
telua oppilaan oppilashuollollisen tuen tarpeesta, on tärkeää kertoa vanhemmille suomalaisen 
koulun toimintatavoista tuen järjestämiseksi oppilaille, luottamuksellisuudesta sekä koulun eri 
työntekijöiden rooleista oppilaan tukemisessa. Yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa selvite-
tään oppilaan tämänhetkistä elämäntilannetta, kehitystä ja aikaisempia kokemuksia sekä koulun-
käynti- ja oppimishistoriaa. Samanlaisiltakin näyttävien ongelmien taustalla voi olla hyvin erilai-
sia ja usein moniakin syitä, esimerkiksi uuteen kieli- ja kulttuuri- ja kouluympäristöön sopeutu-
minen, erilainen koulu- ja oppimishistoria, perherakenteen muutokset, oppimisvaikeudet, kehi-
tykselliset ongelmat, mielenterveyden ongelmat tai psyykkinen trauma.  Tärkeää on myös seurata 
koulun eri tukimuotojen vaikuttavuutta ja arvioida niitä yhteistyössä. 
 
Koulun moniammatillisessa yhteistyössä ja yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa voidaan tar-
peen mukaan lähteä hakemaan lapselle ja perheelle tukea myös koulun ulkopuolisilta tahoilta. 
 

o Opetuksen eriyttäminen  
o Samanaikaisopetus 
o Tukiopetus, jota voidaan antaa myös oppilaan omalla äidinkielellä 
o Joustavat opetusjärjestelyt 
o Osa-aikainen erityisopetus  

http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/tietopalvelu/taustaa/kolmiportainen-tuen-malli
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Erityisesti monilla pakolais- ja turvapaikanhakijataustai-
silla lapsilla on ollut traumaattisia elämänkokemuksia. 
Osalla lapsista nämä kokemukset muuttuvat psyykkiseksi 
traumaksi ja saattavat näkyä koulussa oppilaan erilaisina 
tunne-elämän, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai oppi-
misen vaikeuksina.   
 

MUISTA NÄMÄ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Katso lisää esimerkiksi  

Trauma ja oppiminen 
Tietoa traumatisoitumisesta ja sen tunnistamisesta sekä apua koulunkäynnin tukemiseen. 
 
Kidutettujen kuntoutuskeskus 
Lasten ja nuorten moniammatillinen työryhmä tarjoaa hoidon tarpeen arviointeja, kuntoutusta, 
perhe- ja verkostotyötä sekä palveluohjausta. 
 

Mielenterveystaitoja maahanmuuttajaoppilaille 
Mielenterveysseuran tukimateriaalia erityisesti ensimmäisen polven maahanmuuttajien kanssa 
käytettäväksi. Sisältää tietoiskuja ja oppilaiden kanssa käytettäviä mielenterveystaitojen harjoi-
tuksia. 

5. ARVIOINTI 
 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen arvioinnissa otetaan huomi-
oon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen kielen 
taito. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilan-
teeseen sovellettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoi-
hin. (Ops:n perusteet 6.2). Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi 
olla sanallista koko perusopetuksen ajan päättöarviointia lukuun 
ottamatta. 

 
Oppilaan tulee voida osoittaa osaamisensa, vaikka suomen kielen taidossa olisi puutteita. Maa-
hanmuuttajaoppilasta tulee arvioida suhteessa siihen, miten hän edistyy. Varsinkin alussa oppi-
lasta tulee arvioida suhteessa omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa ja edellytyksiinsä.  
 
Yhteistyö huoltajien kanssa on olennainen osa hyvää arviointikulttuuria. Oppilaalle ja huoltajalle 
tulee antaa tietoa opintojen etenemisestä ja käyttäytymisestä riittävän usein. Keskustelun kautta 

Miten oppilaan mahdollisesti 
kokemia traumoja tulisi käsi-
tellä? 

Miten voin arvioida oppilasta, 
jonka suomen kielen taito on 
heikko? 

Traumoja kohdanneiden lasten ja nuorten oppimista, koulunkäyntiä ja hyvin-
vointia tukevat: 

o oppimis- ja kouluympäristön rauhallisuus 
o struktuurit ja rutiinit 
o ennakointi 
o mahdollisuus ilmaista itseään turvallisten aikuisten seurassa 
o leikki ja muu luova toiminta 
o kodin ja koulun rakentava ja luottamuksellinen yhteistyö  

http://traumajaoppiminen.fi/
https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/psykotraumatologian-keskus/
https://mieli.fi/fi/kirjat/mielenterveystaitoja-maahanmuuttajaoppilaille
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tehdään näkyväksi, mitä on tarkoitus oppia, mitä on jo opittu ja miten omaa oppimista voi edistää. 
Keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta.  
 
Olennaista on, että oppilas ja huoltajat ymmärtävät, mitä arvioidaan ja millä perusteilla. Mikäli 
oppilasta on arvioitu sanallisesti, tulee numeerisesta arvioinnista ja päättöarvioinnin kriteereistä 
antaa tietoa oppilaalle ja tämän huoltajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilaalle tu-
lee selvittää, mitä tämän tulisi osata saadakseen arvosanaksi 8.  

 
 
 
Vinkkejä maahanmuuttajaoppilaan huomioimiseen koejärjestelyissä: 

 

6. OPPIVELVOLLISUUSIÄN TÄYTTYMINEN JA JATKO-OPINNOT 
 
Peruskoulun päättövaiheessa kouluun tulleen maahanmuuttajanuoren kohdalla on tärkeää suun-
nitella koulupolkua pidemmälle ja miettiä mihin nuori ohjataan, kun oppivelvollisuusikä tulee täy-
teen. Oppilaan oppimissuunnitelmaan tulee kirjata se, millaista koulupolkua suunnitellaan ja mi-
hin aineisiin perusopetuksessa tullaan keskittymään. Jos aikaa on vähän ja oppilaan koulunkäyn-
tihistoria on vähäinen, on syytä keskittyä esimerkiksi suomen kielen, taito- ja taideaineiden, eng-
lannin ja matematiikan kurssien suorittamiseen, ja valmistaa oppilasta jatkamaan opintoja aikuis-
koulutuksen puolella.  

 Pidennetty koeaika 

 Monipuoliset tehtävätyypit: 
o Yhdistelytehtävät 
o Nimeämistehtävät  
o Järjestelytehtävät (valmiiksi nimetyt tapahtumat oikeaan järjestykseen)  
o Käsitteiden määrittely -tehtävät yksin ja ryhmässä, kirjallisesti ja suullisesti  
o Mahdollisuus piirtää kirjoittamisen sijaan 
o Kuvatekstien kirjoittaminen 
o Tehtävät, joissa on vastausvaihtoehtoja 

 Vastausten tuottaminen parityönä/ ryhmänä 

 Tehtävänannon selkeys (esim. avainsanojen alleviivaus kysymyksestä) 

 Tehtävänannon konkreettisuus ja osittaminen 

 Kirjoita määritelmä: mikä on X? 

 Mitkä aineet muodostavat X:n? 

 Kuvan käyttäminen tehtävänannossa 

 Opettaja varmistaa kokeen aikana, että oppilas on ymmärtänyt koekysymyksen 

 Oppilaille annetaan koekysymykset etukäteen 

 Erilaisia tapoja kokeen suorittamiseksi: 
o Mahdollisuus oman äidinkieliseen tukeen koetilanteessa 
o Mahdollisuus sanakirjan käyttöön koetilanteessa 
o Mahdollisuus selittää koevastaus suullisesti suomeksi kokeen aikana tai sen jälkeen 
o Mahdollisuus oppikirjan käyttöön koetilanteessa 

 Oppimispäiväkirjan/ portfolion käyttö kokeen sijaan (pidemmän aikavälin tuotos) 

 Arviointikeskustelu jakson päättyessä 
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Peruskoulun päättötodistuksen saamiseksi oppilaan tulee 
osoittaa, että koko perusopetuksen oppimäärä on hallussa. 
Oppivelvollisuuden viimeisenä vuonna valmistavasta ope-
tuksesta perusopetukseen siirtyvä oppilas voi erityisellä tut-
kinnolla osoittaa hallitsevansa eri aineiden oppisisällöt. Eri-
tyisessä tutkinnossa voidaan suorittaa oppiaineen koko op-
pimäärä tai osia siitä, kuten jonkin vuosiluokan oppimäärä. 
Erityisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle annetaan to-
distus perusopetuksen oppimäärän 
suorittamisesta kokonaan tai osittain. Mikäli oppimäärät suoritetaan vain osittain, rehtori myön-
tää oppilaalle erotodistuksen lukuvuoden lopuksi. Tämän jälkeen oppilas voi jatkaa perusopetuk-
sen suorittamista aikuisten perusopetuksessa. Mikäli on perusteltua ja oppilaan edun mukaista, 
voi oppilas erillisellä päätöksellä jatkaa perusopetuksessa 18-vuotiaaksi asti.  
 

MUISTA NÄMÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Katso lisää esimerkiksi 

Hyvät käytännöt  
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen koostama tukisivusto maahanmuuttajien suomalai-
seen koulutusjärjestelmään integroitumisen hyvistä käytänteistä, kohderyhmänä erityisesti 14–
21 –vuotiaat nuoret. 
 

Voiko oppilaalle antaa päät-
tötodistuksen, jos hänet in-
tegroidaan valmistavasta 
opetuksesta yhdeksännelle 
luokalle kesken lukuvuoden? 

o Kirjaa oppilaan oppimissuunnitelmaan millaista pidemmän tähtäi-
men opintopolkua suunnitellaan. 

o Kiinnitä opinto-ohjauksessa huomiota oppilaan omaan käsitykseen 
hänen mahdollisuuksistaan jatko-opinnoissa ja työelämässä.  

o Jos oppilas ei tule saamaan peruskoulun päättötodistusta, kannat-
taa peruskoulussa suorittaa ainakin taito- ja taideaineet, jotka eivät 
kuulu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan.  

o On tärkeää, että peruskoulun päättötodistuksella pystyy hake-
maan jatko-opintoihin. Perusteettomasti annetut arvosanat eivät 
hyödytä oppilasta jatko-opintoihin hakeutumisessa, vaan oppi-
laalle annetaan erotodistus tai mahdollisuus jatkaa peruskoulussa 
pidempään. 

o Päättötodistuksen saaneille, mutta ilman toisen asteen paikkaa 
jääneille maahanmuuttajaoppilaille on tarjolla muiden nivelvai-
heen koulutusten lisäksi myös lukioon valmistava opetus (LUVA). 

 
 

https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
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7. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
 
Perusopetuksen lisäksi koulun tehtävänä on antaa Suomeen muuttaville oppilaille valmiuksia toi-
mia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulun rooli lapsen ja nuoren kotout-
tamisessa on keskeinen. Oppilaan lisäksi myös huoltajat tarvitsevat tietoa suomalaisesta koulu-
tusjärjestelmästä, jotta he pystyvät tukemaan lastaan tämän koulupolulla. Tiivis yhteistyö huolta-
jien kanssa on keskeistä lapsen kotoutumisen ja hyvän oppimisen kannalta.  
 
Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioi-
tus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteis-
työn onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovai-
kutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää.  
 
 

MUISTA NÄMÄ  

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä asioista, joita olisi hyvä käsitellä maahanmuuttajaoppilaan ja hänen huolta-
jiensa kanssa koulun alussa. 

 Opasta huoltajia tarvittaessa Wilman käytössä  
o Käyttöohjeet saatavilla englannin, somalin ja venäjän kielillä 
o Wilma-merkinnät saatavilla arabian, englannin somalin, venäjän ja viron kie-

lillä 

 Varmista, toimivatko olemassa olevat yhteydenpitovälineet ja painota muuttuneiden 
yhteystietojen saamisen merkitystä 

 Selvitä, mitä kieliä huoltajat puhuvat ja millä kielellä he asioivat mieluiten 

 Käytä tarvittaessa tulkkipalveluita apuna 
 

o Oppivelvollisuus 

o Suomalainen koulutusjärjestelmä ja erilaiset koulutusmahdollisuudet 

o Koulun lukuvuosi, lukukausi ja loma-ajat 

o Opetussuunnitelma 

o Koulun arviointikäytänteet 

o Koulun tukipalvelut 

o Kouluruokailu 

o Koulun säännöt ja käytännön asiat, esim. mitä tavaroita kouluun kuuluu tuoda  

o Kotitehtävien tekeminen - tarvittaessa voi antaa tietoa läksykerhoista 

o Kouluterminologian avaaminen 

o Oman äidinkielen opetuksen mahdollisuus 

o Katsomusaineiden opetus  

o Kodin ja koulun yhteistyömuodot ja miksi yhteistyö on tärkeää 

o Iltapäivätoiminta ja muu vapaa-ajan toiminta 
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Vinkkejä yhteistyöhön oppilaan huoltajien kanssa 

 

 Huoltajien kanssa voi keskustella esimerkiksi siitä, millainen koulu oli heidän kotimaassaan 
ja mikä vanhempien rooli oli lastensa koulunkäynnin tukemisessa, kuten läksyjen teossa. Kes-
kustelu voi myös auttaa ymmärtämään sitä, miksi suhtautuminen kouluun voi olla erilaista. 
Tällaisen keskustelun jälkeen voi olla helpompi kertoa suomalaiseen kouluun liittyvistä asi-
oista.  

 Joillekin huoltajille saattaa olla tärkeää, että tapaamisiin tai vanhempainiltoihin kutsutaan 
henkilökohtaisesti esimerkiksi soittamalla. Myös maahanmuuton alkuvaiheessa henkilökoh-
tainen vuorovaikutus oppilaan huoltajiin on erityisen tärkeää, sillä vanhempainiltojen seuraa-
minen saattaa olla haastavaa tulkkauksesta huolimatta.  

 Huoltajille voi esimerkiksi järjestää omakielisiä vanhempainiltoja, joissa he saavat kouluun ja 
jatko-opintoihin liittyvää tietoa omalla äidinkielellään.  

 Oppilasta ei tule käyttää tulkkina huoltajilleen, etteivät he joudu ottamaan lapselle kuuluma-
tonta vastuuta liian aikaisin ja etteivät perheen sisäiset roolit käänny ylösalaisin. Myöskään 
sukulaisia ei koskaan tule käyttää tulkkina.  

 Myös opettajalla on oikeus saada tilanteeseen tulkki, vaikka huoltajat kieltäytyisivät tulkin 
käytöstä. Tulkin käyttöä voi perustella sillä, että myös opettajan täytyy ymmärtää.  

 Huoltajille on hyvä järjestää Wilma-koulutus säännöllisesti. 
 
 
Vaikka huoltajat eivät pystyisi auttamaan läksyjen teossa, he 
voivat kuitenkin valvoa lastensa läksyjen tekoa. Huoltajia voi 
myös kannustaa osallistumaan lapsensa koulunkäyntiin 
muilla tavoilla. Koulussa voidaan järjestää perhe- ja retkipäi-
viä, talkoopäiviä tai huoltajia voi myös pyytää mukaan esi-
merkiksi läksykerhoon. Koululla voi myös järjestää vertais-
tukiryhmiä maahanmuuttajavanhemmille.  

 
 
 
Katso lisää esimerkiksi 
 
Suomalainen koulutusjärjestelmä kaaviona 
 
Tietoa Wilmasta englanniksi 
 
Wilma-merkinnät 
Wilma-merkinnät eri kielillä (arabia, englanti, somali, venäjä, viro) 
 
Infopankki  
Tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista 15 kielellä maahanmuuttajan näkökul-
masta (mm. lupa-asiat, koulutus ja työ, suomen kielen opiskelu, asuminen ja sosiaalipalvelut, yh-
teiskunta, kulttuuri ja vapaa-aika). 
 
Väestöliiton vertaistukea maahanmuuttajavanhemmille 
Suosituskortit maahanmuuttajataustaisten perheiden kanssa toimiville (LAPE-hanke) 
Kulttuurien moninaisuuden huomioiminen: 
 
 
 
 

Miten voin tukea oppilaiden 
huoltajia lastensa koulunkäynnin 
tukemisessa, kun suomen kielen 
taitoa ei ole tai se on vähäinen? 

https://minedu.fi/documents/1410845/4267227/koulutusjarjestelma+1664px.png/176ed3c3-b039-4425-a239-52c44e3070bf?t=1488203219654
https://www.hel.fi/helsinki/en/childhood-and-education/comprehensive/cooperation/wilma/
http://valmistavaopetus.edu.hel.fi/wp-content/uploads/Wilma-tuntimerkinnät-ru-som-vir-ara-eng.pdf
http://www.infopankki.fi/fi/etusivu
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/palvelut/vertaistuki/
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/maahanmuuttajatyon_suosituskortit
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/varhaiskasvatus_koulu_ja_oppilaitos_lapsen_ja_nuoren_hyvinvoinnin_tukena


 
 

15 

 
Oppaaseen liittyvät palautteet ja kehittämisehdotukset oman kuntasi yhdyshenkilölle! 
 
 
Espoo ja Kauniainen 
Astrid Kauber astrid.kauber@espoo.fi  
 
Helsinki 
Leeni Siikaniemi leeni.siikaniemi@hel.fi 
 
Vantaa 
Jyrki Tiihonen jyrki.tiihonen@vantaa.fi  
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