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Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota

Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä. Monet peruskoulun 
opettajat opettavat myös lukiossa. 

Koko koulussa yli 90 kansallisuutta. Myös lukio-opetuksessa paljon 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.  Lukioon valmistava opetus LUVA 
uutena ohjelmana. 

Maahanmuuttajaopetusta 1980-luvun lopulta. Vahva historia ja vahvat 
kontaktit työvoimapoliittiseen suomen kielen koulutukseen. 



Eiran aikuislukion peruskoulu
numeroina syyskuussa 2015

Peruskoulun
tutkintotavoitteiset

Peruskoulun
aineopiskelijat

305 opiskelijaa, joista 
172 miestä ja 133 
naista. Joukosta 54 alle 
18-vuotiasta. 

184 opiskelijaa, joista miehiä 106 ja 
naisia 78. 

Yhteensä 34 äidinkieltä, 
joista 
yleisimmät
somali 126
arabia 48
tuntematon 27
venäjä  19
kurdi 16

Yhteensä 39 äidinkieltä, joista 
yleisimmät

venäjä 26
arabia 21
englanti 20



Kenelle peruskouluohjelma on 
tarkoitettu?

Myöhään Suomeen tulleille 
oppivelvollisuusiän 

ylittäneille, jotka tarvitsevat 
peruskoulutodistusta tai 

peruskoulun taitoja.

Päiväopiskelupaikat varattu 
17 – 25 vuotiaille. 

Nuorille, jotka ovat aloittaneet 
peruskoulun Suomessa, mutta 

joilta puuttuu peruskoulun 
päättötodistus. 

Riittävän lukutaitoisille ja 
ainakin muutaman vuoden 

koulua käyneille.  



Kahden vaiheen polku kohti
päättötodistusta

Valmistava vaihe Varsinainen peruskoulu

Laajuus 1000 tuntia =  yksi vuosi Laajuus 44 kurssia. Kesto 
noin 1,5 -2 vuotta.

Suomen kieli omalta tasolta lähtien, 
myös alkeiskielitaidolla voi aloittaa. 
Lisäksi matematiikkaa, englantia, 
taito- ja taideaineita, opiskelutaitoja 
sekä reaaliaineiden opetukseen 
valmistavaa opiskelua. 

Suomea
Matematiikkaa
Englantia
Historiaa, yhteiskuntaoppia, 
biologiaa, maantietoa, 
kemiaa, fysiikkaa. 
Tietotekniikkaa,  
kuvataidetta, ohjausta, 
elämänkatsomustietoa. 



Mikä toimii koulussa?

Opiskelijoiden motivaatio on vahva ja opiskelumahdollisuutta arvostetaan.  

Ilmapiiri on koulu- ja opiskelumyönteinen.  

Keskeyttämisiä on vähän ja lähes kaikki ohjelmaan valitut saavat 
päättötodistuksen. Yli 90 päättötodistusta vuodessa. 

Päättötodistuksen saaneet sijoittuvat yhteishaussa hyvin  ammatilliseen 
koulutukseen. 

Koko henkilöstö on sitoutunut koulun tehtävään. 

Vahva verkostoyhteistyö. 

Opiskelijahuoltoryhmä ja kasvava yhteisöllisyys. 



Mikä toimii opetuksessa?

Opiskelutaitoja kehitetään järjestelmällisesti. Suomen kielen taitoa 
kehitetään myös välinekielen tehtäviin. 

Kielen merkitys ja opiskelutaitojen merkitys oppimisessa tiedostetaan.

Oppimistaidot ovat tietosisältöjä keskeisempiä. 

Kaikki opettajat opettavat myös suomea ja vastuu ei ole vain suomi 2-
opettajalla. 

Suomi 2 -opettajat perehtyvät myös muiden aineiden opetuskieleen. 

Suomi 2 -opettajat ja muiden aineiden opettajat tekevät yhteistyötä: 
oppimateriaaleja, neuvonpitoa opiskelijoiden oppimistarpeista, 
kielikonsultointia, yhteisiä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, 
samanaikaisopetusta. 



Mikä mietityttää?

Oppimistulokset jäävät monilla heikoiksi kaikista tukitoimista huolimatta.  

Erityisesti suomen kielen kirjalliset taidot jäävät usein heikoiksi myös 
päättötodistusvaiheessa. 

Ulkoa opettelun oppimiskulttuuri on vahva ja siitä on vaikea päästä eroon. 

Vaikka tekninen lukutaito olisi olemassa, semilukutaitoisuus vaikeuttaa opintoja 
sekä peruskoulussa että sen jälkeen. Pintasujuvuuskin  saattaa pettää. 

Ohjauksessa pitää olla yhtä aikaa kannustava, mutta ohjata samalla nuorille 
sopiviin vaihtoehtoihin. Lannistavia kokemuksia riittää. 

Miten luku-ja kirjoitustaidottomat nuoret aikuiset voitaisiin ottaa ohjelmaan?



Eiran terveiset jatkopolulle
Opiskelijat tarvitsevat kielellistä tukea ja opiskelutekniikkatukea myös 
ammatillisissa opinnoissa sekä lukiossa.  

Maahanmuuttajataustaiset eivät osaa kaikkea samaa mitä kantasuomalaiset, 
mutta he osaavat paljon muuta. 

Maahanmuuttajataustaisilla on yleensä vähän kontakteja suomalaisten kanssa. 
Kieltä opitaan vain koulussa ja sosiaalisia suhteita on vähän. 

Nuorten elämässä ristiriitaisia odotuksia, eikä kotona saada samanlaista tukea 
opiskeluun kuin kantasuomalaisten kotona. Koulun pitää tehdä ja tukea 
enemmän.  



Lisätietoja www.eira.fi


