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§ 24
Muutos Latokartanon peruskoulun kaksikielisen suomi-viro-opetuk-
sen ryhmäkokoon

HEL 2017-012504 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan ja päätti Latokarta-
non peruskoulun kaksikielisen suomi-viro-opetuksen minimiryhmäkook-
si 10 oppilasta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys vähimmäisoppilasmäärästä kaksikieliseen opetukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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 
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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. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on ko-
kouksessaan 2.9.2008 (93 §) päättänyt soveltuvuuskoepainotettuun 
otettavien oppilaiden enimmäisoppilasmäärät kouluittain. 

Latokartanon peruskoulussa annetaan laajamittaista kaksikielistä suo-
mi-viro-opetusta vuosiluokilla 1–9. Oppilaat valitaan laajamittaiseen 
kaksikieliseen suomi-viro-opetukseen soveltuvuuskokeella ja oppilaak-
siottoalueena on koko kaupunki.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväksyä kokoukses-
saan 8/28.8.2012 (3§), että Latokartanon peruskoulun vieraskielisen 
suomi-viro-opetuksen oppilaiden enimmäismäärä on 20 oppilasta vuo-
siluokkaa kohden. 

Latokartanon peruskoulun kaksikieliseen suomi-viro-opetukseen valitta-
vien oppilaiden määrälle ei ole asetettu minimiryhmäkokoa, vaan ope-
tusta on järjestetty, vaikka kielikokeen hyväksytysti läpäisseitä oppilaita 
olisi ollut hyvin vähän. Opetukseen otettujen oppilaiden määrä on vaih-
dellut vuosina 2012–2017 neljän ja neljäntoista oppilaan välillä. Kaksi-
kieliseen opetukseen hyväksyttyjen oppilaiden määrän vaihdellessa 
vuosittain huomattavan paljon, opetuksen suunnittelu pitkäjänteisesti ja 
pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti on vaikeaa. 

Latokartanon peruskoulun johtokunta esittää kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan suomenkieliselle jaostolle, että laajamittaiseen kaksikieliseen 
suomi-viro-opetuksen osallistuvien oppilaiden minimiryhmäkooksi eli 
vähimmäisoppimääräksi esitetään 10 oppilasta ja maksimiryhmäkoko 
säilytetään ennallaan 20 oppilaassa.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Tuulia Tikkanen, opetuskonsultti, puhelin: 310 88047

tuulia.tikkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Esitys vähimmäisoppilasmäärästä kaksikieliseen opetukseen

Oheismateriaali
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1 Painotetun opetuksen verkko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Latokartanon peruskoulu


