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§ 22
Perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentami-
nen 1.8.2019 alkaen

HEL 2018-003615 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä ruotsin kielen kielikylpyopetuksen aloittamisen Hiidenkiven perus-
koulussa 1.8.2019. Hiidenkiven peruskoulussa tarjotaan ensimmäiseltä 
luokalta alkavaa toisen kotimaisen kielen varhaista täydellistä kielikyl-
pyopetusta.

Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23 444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 on päätetty (kaupunginval-
tuusto 27.9.2017, 321 §), että ruotsin kielikylpyopetuksen tarjontaa lisä-
tään. Koulujen johtokunnilta on pyydetty esitystä järjestää yksikössään 
ruotsin kielikylpyopetusta. Hiidenkiven peruskoulun johtokunta esittää 
koulussa aloitettavaksi ruotsin kielikylpyopetus 1.8.2019 ensimmäiseltä 
vuosiluokalta alkaen.

Kielikylpyyn hakeudutaan varhaiskasvatuksen aikana neljästä ikävuo-
desta alkaen. Kielikylpyyn ei ole soveltuvuuskokeita, vaan kielikylvyn 
varhaiskasvatuksessa aloittaneille taataan opinpolku perusopetuksen 
päättövaiheeseen asti. Päiväkotien ryhmät muodostetaan sen perus-
teella, mikä vastaanottavan koulun ryhmäkoko on.

Kielikylpyä järjestetään Helsingissä kahdeksassa kunnallisessa-, yh-
dessä ostopalvelu- ja yhdessä yksityisessä päiväkodissa yhteensä noin 
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360 lapselle. Vuosiluokilla 1-6 kielikylpyopetusta on kuudessa koulussa 
ja vuosiluokilla 7-9 viidessä koulussa.

Koillisella alueella järjestetyn kielikylvyn oppilaiden jatko perusopetuk-
sessa on suuntautunut keskustan kouluihin. Kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielinen jaosto päätti 19.12.2017 (§ 30) kokouksessa 
ruotsin kielen kielikylpytoiminnan käynnistämisestä Puistolassa var-
haiskasvatusyksikkö Klaara-Vihtorin esiopetuksessa sekö laajentami-
sesta päiväkoti Nuotissa. Samalla päätettiin, että ruotsin kielen kielikyl-
pyopetuksen jatko varmistetaan käynnistämällä opetus koillisen alueen 
peruskoulussa syksyllä 2019.

Hiidenkiven peruskoulun kielikylpyopetuksen aloittaminen takaa koilli-
sen alueen kielikylpyoppilaille mahdollisuuden opiskella kielikylpyluo-
kalla lähempänä kotia ja jatkumon varhaiskasvatusyksikkö Klaara-Vih-
torista ja päiväkoti Nuotista kouluun siirtyville lapsille.

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat toisen kotimaisen 
kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsin-
gin suomenkielisissä päiväkodeissa ja kouluissa opetuskielenä eli kieli-
kylpykielenä on ruotsi. Kielikylpyopetuksessa aloittavilta ei edellytetä 
ruotsin kielen osaamista. Perusopetuksen kaksi ensimmäistä vuotta 
opiskellaan pääsääntöisesti ruotsiksi, minkä jälkeen suomen kielen 
osuutta kasvatetaan vähitellen. Tavoitteena on, että oppilas oppii ilmai-
semaan itseään sekä lukemaan että kirjoittamaan sujuvasti molemmilla 
kielillä.

Kielikylpyopetuksessa opiskeltuaan oppilas saavuttaa toiminnallisen 
kaksikielisyyden molemmissa kotimaisissa kielissä, mikä laajentaa hä-
nen jatko-opintomahdollisuuksiaan. Opiskelu kahdella kielellä kehittää 
myös oppijan ajattelun taitoja ja tukee hänen kieli- ja kulttuuri-identiteet-
tien kehittymistä.

Lapsivaikutusten arviointi

Kielikylpyopetuksen yksiköiden lisääminen lyhentää oppilaan koulumat-
kaa kielikylpyopetukseen ja takaa kielikylpyopetuksen jatkon lähempä-
nä kotia. Oppilaiden mahdollisuus hakeutua kielikylpyopetukseen li-
sääntyy ja alueellinen tasa-arvo kielikylpyopetuksessa vahvistuu.

Kielikylpyopetuksessa opiskeltuaan oppilas saavuttaa toiminnallisen 
kaksikielisyyden molemmissa kotimaisissa kielissä, mikä laajentaa hä-
nen jatko-opintomahdollisuuksiaan. Opiskelu kahdella kielellä kehittää 
myös oppijan ajattelun taitoja ja tukee hänen kieli- ja kulttuuri-identiteet-
tien kehittymistä.
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Esittelijä
vs. perusopetusjohtaja
Taina Tervonen

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23 444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


