
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 (2)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/12
05.11.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

§ 52
Kalasataman peruskoulun kieliohjelma 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-010994 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä, että Kalasataman peruskoulun A1-kielivalikoimaan lisätään espan-
ja ja ranska ja A2-kielivalikoimaan lisätään englanti ja ranska.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman peruskoulu_johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote

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 helsinkiläisten kielitaitoa monipuoliste-
taan ja ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opetus aloite-
taan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta (kasvatus- ja koulutuslau-
takunnan suomenkielinen jaosto 19.12.2017 (§ 36). A2-kielen opetus 
alkaa 4. luokalta ja sitä opiskellaan valinnaisena aineena. 

Kaupunkistrategian mukaisesti vieraan ja toisen kotimaisen kielen ope-
tusta on kehitetty Helsingissä. Kieliohjelmauudistuksen yhteydessä tar-
kistettiin koulujen A1- ja A2-kielten valikoima. Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialan koulujen A1–kielten kielivalikoima on hyväksytty kasva-
tus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 
36) ja A2-kielten kielivalikoima 24.4.2018 (§ 23).
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Kalasataman peruskoulun johtokunta on esittänyt lisäyksiä koulun kieli-
valikoimaan. Kielivalikoiman kasvattaminen vastaa kaupunkistrategian 
tavoitteisiin ja tarjoaa koulujen oppilaille mahdollisuuden valita useam-
man eri kielen väliltä opiskeltavan A1- tai A2-kielen. Kalasataman pe-
ruskoulun oppilasmäärä on 300 oppilasta, minkä ansiosta on mahdol-
lista muodostaa useita eri kielten ryhmiä. 

Kalasataman peruskoulussa voi lisäyksen jälkeen opiskella A1-kielenä 
englantia, espanjaa tai ranskaa ja A2-kielenä englantia, espanjaa, 
ranskaa tai saksaa. Kalasataman peruskoulussa annetaan opetusta 
vuosiluokille 1-9 ja näin oppilaan valitseman kielen opetukselle on taat-
tu jatkumo yhdeksännen luokan loppuun asti.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kalasataman peruskoulu_johtokunnan kokouksen pöytäkirjanote

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


