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Helsinki on kasvava kaupunki ja meillä on useita aloja, jotka houkuttavat osaavaa työvoimaa. Yksi 
näiden joukossa on peliala. MTV:n uutisissa 9.11.2019 Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paanasen 
haastattelussa nousi esille: “Paanasen mukaan Suomea on helppo myydä ulkomaalaisille osaajille 
turvallisena, tasokkaan peruskoulutuksen maana. Työn perässä Suomeen houkuteltuja perheitä pitäi-
si kuitenkin pystyä palvelemaan vielä nykyistä paremmin.  “Valitettavasti meillä ei ole tarpeeksi tarjolla 
englanninkielisiä päiväkoteja ja kouluja. On lähestulkoon tuurista kiinni saako paikan, erityisesti jos tu-
lee kesken lukuvuoden. Se on sääli, sillä suomalainen peruskoulu on meidän suurin myyntivalttimme.” 

Helsingin kilpailukyvyn vahvistamiseksi on tärkeää, että työvoiman on helppo tulla perheineen Helsin-
kiin. Helsingin strategiassa onkin nostettu tavoitteeksi englanninkieliseen koulutuksen lisääminen. 
Englanninkielisten koulupaikkojen kysyntä on paljon suurempaa kuin tarjolla olevien paikkojen määrä 
eikä kesken lukuvuoden ole paikkoja tarjolla. Lukuvuoden vaihtuessakin pääsykokeiden kautta eng-
lanninkielisille luokille pääsee pääsääntöisesti vain, mikäli joku oppilas luokalta muuttaa pois. Aloitta-
vien ensimmäisten luokkien lisäksi tarvitaan uusia luokkia sekä jatkuvan haun luokkia kaikille luokka-
asteille. On tarpeen selvittää mahdollisuutta käynnistää uusia aloittavia englanninkielisiä luokkia eri 
luokka-asteille siten, että muutaman vuoden kuluttua kaikki luokka-asteet tarjoavat englanninkielisiä 
aloituspaikkoja sekä lukuvuosittaisella haulla että jonkin verran myös jatkuvalla haulla. Tällä vahviste-
taan sitä, että Suomeen työn perässä muuttaville perheille sekä Suomeen ulkomailta palaaville sekä 
kaksikielisille takaisin maahan muuttaville perheille on tarjolla paikkoja myös kesken lukuvuoden.  Oli-
si tärkeää arvioidaan olemassa olevien englanninkielistä opetusta tarjoavien koulujen mahdollisuutta 
laajentaa toimintaa, jotta nykyinen osaaminen ja henkilökuntaresurssi sekä tilat saadaan hyödynnet-
tyä.  

On tarpeen selvittää myös, millä muilla kielillä perusopetusta on tarpeen lisätä, jotta toisaalta helpote-
taan Helsinkiin muuttamista ja toisaalta tarjotaan mahdollisuus helsinkiläisille perheille hakea vieras-
kieliseen perusopetukseen. Muita suuria pääkieliä, joissa lienee tarvetta opetustarjonnalle ovat muun 
muassa ranska, espanja, kiina ja venäjä. 

Koulupolun on oltava sujuva myös englanniksi opiskelevien oppilaiden osalta peruskoulussa ja sieltä 
toiselle asteelle. Mikäli englanninkielisillä oppilailla ilmenee haasteita opinnoissa, kuinka hyvin toteu-
tuu mahdollisuus tukeen?  Pienryhmäopetuksen järjestäminen on osa perusopetusta tukea tarvitsevil-
le ja olisi tärkeää, että pienryhmäopetusta on tarjolla myös englanniksi englanninkielisissä ohjelmissa 
opiskeleville. 

Tämän aloitteen hyväksyessään valtuusto esittää, että selvitetään tapoja lisätä englanninkielisiä ryh-
miä eri luokka-asteille peruskoulussa sekä toisella asteella. Esitämme, että selvitetään myös kuinka 
kolmiportainen tuki toteutuu englanninkielisissä ohjelmissa opiskelevien osalta. Aloitteen hyväksyes-
sään valtuusto esittää, että selvitetään myös tarve muiden kansainvälisesti keskeisten pääkielien tar-
joamiseen opetuskielenä perusopetuksessa. 
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