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§ 2
Perusopetukseen valmistavan ryhmämuotoisen suomenkielisen 
opetuksen järjestämispaikat

HEL 2022-001120 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestetään ryhmämuotoisesti 
seuraavissa kouluissa:

Herttoniemenrannan ala-asteen koulu
Kallion ala-asteen koulu
Kankarepuiston peruskoulu
Kannelmäen peruskoulu
Kontulan ala-asteen koulu
Maatullin ala-asteen koulu
Malminkartanon ala-asteen koulu
Meilahden yläasteen koulu
Mellunmäen ala-asteen koulu
Merilahden peruskoulu
Myllypuron peruskoulu
Pihlajiston ala-asteen koulu
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu
Porolahden peruskoulu
Puistopolun peruskoulu
Pukinmäenkaaren peruskoulu
Ressun peruskoulu
Ruoholahden ala-asteen koulu
Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Vesalan peruskoulu
Vuoniityn peruskoulu

Tämän lisäksi jaosto päätti, että perusopetusjohtaja saa toimivallan 
päättää valmistavan opetuksen järjestämisestä 1-3 muussa koulussa, 
mikäli valmistavan opetuksen lisäryhmien perustamiselle ilmenee tar-
vetta.

Päätös kumoaa jaoston aiemmin (16.03.2021 § 3) tekemän päätöksen
ja on voimassa toistaiseksi.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
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Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu vasta Suomeen 
muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito jää alle kehit-
tyvän alkeiskielitaidon tason. Valmistavaa opetusta voidaan tarjota sa-
man kielitaitokriteerin perusteella myös Suomessa syntyneille tai alle 
kouluikäisenä Suomeen muuttaneille lapsille.

Oppilaaksiotto noudattaa opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 
28.2.2006 päättämiä perusopetukseen valmistavan opetuksen oppi-
laaksioton kriteereitä. Oppilas otetaan lähimpään tarkoituksenmukaista 
valmistavaa opetusta antavaan kouluun. Valmistavaa opetusta voidaan 
antaa joko inklusiivisesti oppilaan omassa lähikoulussa tai ryhmämuo-
toisesti erikseen nimetyissä kouluissa. Inklusiivisessa perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa alkuopetusikäinen (1.–2. lk) oppilas aloittaa 
koulupolkunsa omassa lähikoulussa yleisopetuksen luokassa ja hänen 
opetuksensa järjestetään perusopetukseen valmistavan opetuksen 
opetussuunnitelman mukaisesti.

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 21.6.2016 hyväksymän pe-
rusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 
opetusryhmät pyritään muodostamaan oppilaiden ikäkauden ja edelly-
tysten mukaisesti siten, että ryhmäjako edistää oppilaiden tervettä kas-
vua ja kehitystä sekä varmistaa opetussuunnitelman mukaisten ja oppi-
laiden omissa opinto-ohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttami-
sen. 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on ollut useita 
vuosia suhteellisen muuttumaton. Myös lukuvuoden 2021-2022 perus-
opetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärä on ollut koronatilan-
teesta huolimatta samassa linjassa aiempien vuosien oppilasmäärän 
kanssa. Oppilasmäärä vaihtelee lukuvuoden aikana, sillä opetukseen 
ilmoittautuminen on jatkuvaa, maahan muuttaneet lapset ja nuoret oh-
jataan valmistavan opetuksen piiriin heti maahan saapumisen jälkeen. 
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Perusopetukseen valmistava opetus kestää pääsääntöisesti yhden ka-
lenterivuoden ajan.

Lukuvuonna 2021–2022 perusopetukseen valmistavan opetuksen ryh-
miä on ollut 26, joista 15 on kohdennettu vuosiluokkien 3–6 ikäisille op-
pilaille, kaksi vuosiluokkien 5-9 ikäisille oppilaille ja yhdeksän vuosi-
luokkien 7–9 vuosiluokkien ikäisille oppilaille. Ryhmistä yksi on toiminut 
Stadin ammattiopiston Hattulantien toimipisteessä, johon on ohjattu pe-
rusopetusiän viimeisenä vuonna maahan muuttaneita nuoria. 

Syyskuussa (20.9.2021) perusopetusikäisiä perusopetukseen valmis-
tavan opetuksen oppilaita opiskeli yhteensä 398, joista ryhmämuotoi-
sessa opetuksessa oli 250 ja inklusiivisessa opetuksessa omissa lähi-
kouluissaan 149 oppilasta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen 
ryhmien oppilasmäärän keskiarvo on kuluvan lukuvuoden aikana vaih-
dellut 9–12 oppilaan välillä. 

Suunnitelma perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämispai-
koista ryhmämuotoisesti on valmisteltu yhdessä rehtorien ja aluepäälli-
köiden kanssa. Perusopetusjohtaja tekee vuosittain päätöksen ryhmien 
kohdentamisesta jaoston päätöksen mukaisiin järjestämispaikkoihin.

Lapsivaikutusten sekä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Perusopetukseen valmistava opetus on hyödyllinen ja lapsen edun 
mukainen vasta maahan muuttaneelle lapselle ja nuorelle. Perusope-
tukseen valmistavan opetuksen aikana vahvistetaan oppilaan valmiuk-
sia pärjätä suomenkielisessä perusopetuksessa ja luodaan hyvä pohja 
koulunkäynnille Suomessa, mikä osaltaan tukee kotoutumista ja ehkäi-
see syrjäytymistä.

Esitys perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmämuotoisen ope-
tuksen järjestämispaikoista kattaa laajalti koko kaupungin ja vastaa 
näin ollen hyvin uusien valmistavan opetuksen oppilaiden koulupaikka-
tarpeisiin asuinpaikasta riippumatta. Oppilaiden koulumatkat pysyvät 
inhimillisinä, kun ryhmiä on tasaisesti ympäri kaupunkia.

Oppivelvollisuuden päättövaiheessa maahan muuttaneiden oppilaiden 
valmistavan opetuksen sijoittaminen Stadin ammattiopistoon mahdollis-
taa tutustumisen jatkokoulutusmahdollisuuksiin sekä ikäkaudelle sopi-
vamman viiteryhmän.

Toimivalta

Hallintosäännön 15. luvun 2 §:n 2. kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
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menkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta 
päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä 
ja mitoituksesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen  ja koulutuksen toimiala


