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Selvitetään Helsingin valmistavan opetuksen toimivuutta ja mahdollisia muu-
tostarpeita

Valmistava opetus on tarkoitettu Suomeen muuttaneille 6–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät vielä osaa 
tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enimmäk-
seen suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kouluun. Helsingissä valmistava opetus järjestetään 
ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille omassa lähikoulussaan ja integroituna suomenkieliseen luok-
kaan. Vuosiluokkien 3-9 valmistavien luokkien oppilaat opiskelevat valmistavalla luokalla, joita on eri 
puolilla Helsinkiä. Valmistavassa opetuksessa oppilas on Helsingissä yhden kalenterivuoden ajan. 

Monissa kunnissa oppilas on valmistavassa opetuksessa myös silloin, kun hän muuttaa Suomeen 7-8 
-vuotiaana. Helsingissä integraation etuna on se, että ensimmäisen ja toisen luokan oppilas tutustuu 
heti alusta lähtien omaan lähikouluunsa. Samalla kuitenkaan ylimääräistä tukea suomen opiskeluun ei 
juurikaan ole. Valmistavan luokan oppilas on luokanopettajan vastuulla ja samassa luokassa voi olla 
30 muuta oppilasta, joista osalla on erityisen tai tehostetun tuen tarvetta. Valmistavan opetuksen vai-
heessa oleva oppilas tai tukea tarvitseva oppilas ei tuo mukanaan avustajaresurssia kuin satunnaisille 
oppitunneille. Suomen oppiminen ilman tukea on myös pienelle koululaiselle haastavaa tavallisten 
oppituntien lomassa. Opettajat kokevat nykyisen järjestelyn hyvin kuormittavaksi ja haastavaksi. Toi-
saalta suurta huolta nousee oppilaista, jotka eivät suuren luokan normaalin opetuksen yhteydessä 
ehdi oppia suomea siten, että pärjäisivät ensimmäisen kouluvuoden jälkeen normaalin opetussuunni-
telman mukaisesti ja samoin arviointikriteerein kuin muut oppilaat. Me allekirjoittaneet valtuutetut esi-
tämme, että selvitetään, kuinka paljon lisätukea luokkaan yleisluokkaan integroidut oppilaat saavat 
valmistavan opetuksen vuoden aikana. Selvitetään myös, kuinka vahvaksi opettajat, huoltajat ja lap-
set itse arvioivat kielen kehittymisen ja yhteisöön integroitumisen. Selvityksen pohjalta arvioidaan, on-
ko tällä muutaman vuoden käytössä olleella valmistavan opetuksen tavalla hyvä jatkaa, vai onko pe-
rustetettava valmistavia luokkia myös pienille oppilaille. 

Helsinkiin tulee valmistaville luokille myös sellaisia oppilaita, joilla ei ole aikaisempaa kouluhistoriaa. 
Silloin, jos oppilas ei ole ollut aikaisemmin koulussa, ei osaa lukea ja kirjoittaa tai laskea matematiik-
kaa tai tunne koulujärjestelmää, vuosi valmistavalla luokalla ei riitä valmistamaan oppilasta siirtymään 
omaan lähikouluunsa yleisopetuksen luokalle. Me valtuutetut esitämme, että pedagogisilla perusteilla 
Helsingissä voi olla valmistavalla luokalla myös kaksi lukuvuotta nykyisen yhden vuoden sijaan.

Valmistavan opetuksen opetushallituksen suosittama ryhmäkoko on 8-10 oppilasta yhtä valmistavan 
luokan opettajaa kohden, mikä vastaa oppilasmitoitusta erityisluokissa. Me allekirjoittaneet valtuutetut 
esitämme, että Helsinki sitoutuu tähän opetushallituksen suositukseen ja siten varmistetaan, että Hel-
sinkiin tulevat lapset ja nuoret saavat paremmin tarvitsemansa tuen ja opetuksen. 
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Lemström Anna Hagman Sandra

Miettinen Nina Katariina Huff Shawn

Kivelä Mai Kauppila Elina

Tuomi-Nikula Tuomas Lindgren Minna

Silvennoinen Oula Biaudet Eva

Kolehmainen Laura Hiltunen Titta

Kärkkäinen Eeva Månsson Björn

Peltokorpi Terhi Pulkkinen Suvi

Haglund Mia Ahmed Mahad

Pasanen Amanda Vepsä Sinikka

Vesikansa Sanna Juva Kati

Grotenfelt Nora Honkasalo Veronika

Alanko-Kahiluoto Outi Vanhanen Reetta

Kivekäs Otso Koskela Minja

Rantanen Tuomas
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