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§ 13
Muutos kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan koskien Itäkeskuksen 
peruskoulun varhennettua A1 -kiinan kielen opetusta

HEL 2017-009755 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen perus-
koulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena liit-
teenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäisryhmäkoko on 12 oppi-
lasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että hän lisäsi päätösehdotukseen 
seuraavan lauseen: Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäis-
ryhmäkoko on 12 oppilasta ja enimmäisryhmäkoko 24 oppilasta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti asiasta 
esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hy-
väksyä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen pe-
ruskoulussa käynnistyvänä varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksena 
liitteenä olevan koulun johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Esittelijän perustelut
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Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen 
osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakun-
nan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja pai-
notetut opetukset kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja 12). Opetussuun-
nitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 
1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakun-
nan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57).

Helsingissä on panostettu monipuolisen kieliohjelman toteutumiseen 
kaikilla alueilla. Kaksikielinen opetus sekä harvinaiset A-kielet tarkastel-
laan osana kieliohjelmaa, jota on tarkoituksenmukaista kehittää ja laa-
jentaa vastaamaan kysyntää. Helsingin kaupungin opetuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 6.5.2014 (§ 49) ja edel-
leen 2.9.2014 (§ 83) suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisen 
opetussuunnitelman kieliohjelman perusteista. Kieliohjelman perustei-
den mukaisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaos-
to päättää soveltuvuuskoepainotettua ja kaksikielistä opetusta antavien 
koulujen verkosta.

Varhennetun A1-kiinan opetuksen kysyntä on suurempaa kuin tämän-
hetkinen tarjonta Helsingissä. Itäkeskuksen peruskoulun johtokunta 
esittää, että koulussa aloitetaan A1-kiina varhennettuna opetuksena 
1.8.2018. Opetus alkaa 1. vuosiluokalta. Varhennettuun A1-kiinan ope-
tukseen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi esitetään 12 oppi-
lasta ja maksimiryhmäkooksi 24 oppilasta. Oppilaat valitaan kiinan ope-
tukseen kaupungin yhteisellä soveltuvuuskokeella ja oppilaaksiottoalu-
eena on koko kaupunki.

Itäkeskuksen peruskoulun varhennetun A1-kiinan kielen opetusta kos-
keva opetussuunnitelmamuutos tuodaan kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielisen jaoston päätettäväksi kevään 2018 aikana.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan pöytäkirjanote 23_8_2017

Oheismateriaali

1 Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 24.2.2015 11§.pdf
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2 Soveltuvuusluokkaverkko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Itäkeskuksen peruskoulu


