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Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistus

HEL 2017-004029 T 12 01 02

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä peruso-
petukseen valmistavan opetuksen osallistumistodistuksen (liite 1).

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 13.11.2015 antanut määräyksen perusopetukseen 
valmistavan opetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perus-
teista, jotka on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen. Opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto on hyväksynyt Helsingin kaupungin suomenkie-
liseen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman 
21.6.2016 (§ 62). Suomenkieliseen perusopetukseen valmistavan ope-
tuksen opetussuunnitelma on laadittu kuntakohtaiseksi.

Perusopetuslaissa säädetään maahanmuuttajille järjestettävästä perus-
opetukseen valmistavasta opetuksesta. Perusopetukseen valmistava 
opetus on tarkoitettu maahan muuttaneille oppivelvollisuusikäisille lap-
sille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opis-
kelemiseen. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmis-
tavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet 
suomen kielessä ja tarpeelliset muut valmiudet perusopetukseen siirty-
mistä varten sekä edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutu-
mista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajille järjestettävän 
perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden vuoden 
oppimäärää (perusopetuslain 9 §).

Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle anne-
taan todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumi-
sesta. Todistukseen merkitään perusopetukseen valmistavan opetuk-
sen laajuus, opiskellut oppiaineet, niiden laajuus ja opetuksen sisältö. 
Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä perusopetukseen valmis-
tavan opetuksen aikana.

Helsingin kaupungin suomenkielisten peruskoulujen perusopetukseen 
valmistavassa opetuksessa käytetään yhteistä kuntakohtaista todistus-
ta (liite 1). Perusopetukseen valmistavan opetuksen osallistumistodis-
tus noudattaa opetushallituksen 13.11.2015 antamia perusteita sekä 
kuntakohtaisia ohjeita.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
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