
 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ OPPILAAKSIOTTOKRITEERIEN MUUTOSEHDOTUKSESTA JA KOULUN 
ENIMMÄISOPPILSMÄÄRÄSTÄ SEKÄ JOHTOKUNNAN EHDOTUS KOULUN 1. LUOKALLA ALKAVISTA A-
KIELISTÄ  

 

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan jaostojen 
tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta 
järjestämisestä ja mitoituksesta. Lisäksi jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta päättää 
oppilaaksioton perusteista tai hyväksyä perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää asiasta. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetusjohtaja pyytää johtokunnalta  

1. lausuntoa oppilaaksiottokriteerien muutosehdotuksesta  
Liitteenä on ehdotus uusista oppilaaksiottokriteereistä. Liitteeseen on merkitty oppilaaksiottokriteereistä 

sekä poistettavat että lisättävät kohdat.  

2. ehdotusta koulun A1- kielivalinnoista  
- Koulujen kielivalinnat tulee suunnitella alueellisesti siten, että englannin lisäksi on tarjolla 

muitakin kieliä jossakin alueen koulussa.  
 

Johtokunta voi halutessaan ottaa kantaa seuraavasta linjausehdotuksesta:  
A-kieleksi tulkitaan 1. luokalla alkava kielen opiskelu, mukaan lukien laajempi tai suppeampi eli 
kielirikasteinen kaksikielinen opetus. Poikkeuksena on kielikylpyopetuksessa opiskeleva oppilas, 
joka voi valita A1-kieleksi jonkun muun kuin ruotsin. Kielikylvyssä edellytetään oppilaalla olevan 
kielikylpykielen taitoa jo perusopetuksen alkaessa.  
 

Mikäli koulu haluaa aloittaa kaksikielisen englannin opetuksen 1.8.2018, joko laajana (yli 25% 
opetusta englanniksi ja siihen haetaan pääsykokeella) tai suppeampana eli kielirikasteisena (alle 25 % 
opetuksesta englanniksi), niin koulun  johtokuntaa pyydetään tekemään siitä myös ehdotus. 

 
3. lausuntoa liitteenä olevasta ehdotuksesta koulun enimmäisoppilasmääräksi 1.8.2018 aloittavien 

oppilaiden osalta  
Liite on laadittu lokakuussa yhteistyössä rehtoreiden kanssa. Pohjana ovat alueella asuvat 

koulutulokkaat. 

Keskustelu koulun kielivalinnoista 
Johtokunnan kokouksessa voidaan keskustella koulun kielitarjonnasta laajemminkin. Kaupunkitasolla 
A2-kielen suunnittelu toteutetaan keväällä 2018. Tällöin koulujen johtokunnilta pyydetään esitykset 
oman koulunsa osalta.  

 
Johtokunnan esitys koulun 1. luokalta alkavista kielistä, lausunto oppilaaksioton muutosehdotuksesta ja 
koulun enimmäisoppilasmäärästä 1. luokalle osoitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalautakunnan 
suomenkieliselle jaostolle ja toimitetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan alla olevaan osoitteeseen 
9.12.2017 mennessä. 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Perusopetuspalvelut 
PL 3000 
0009 Helsinki 
 
 
Keväällä 2018 jatketaan kielenopetuksen asioissa. Silloin valmistellaan seuraavia asioita: 



• Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat A-kielistä 
• A2-kieleen liittyvät asiat 
• Henkilöstön osaamisen lisääminen ja tarvittava opettajien rekrytointi 
• Oppimateriaalikysymykset 

Näiden asioiden tarkempi aikataulu tarkentuu vuoden alkuun mennessä. 
 

 
Lisätiedot:  

 koulujen kielivalinnat ja enimmäisoppilasmäärät, ao. alueen aluepäällikkö 

 oppilaaksiottokriteerien muutosehdotus, Kati Laaksonen, lakimies, puhelin (09) 310 86628 
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