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§ 64
Uudet kaksikieliset esiopetusryhmät 1.8.2020 alkaen

HEL 2019-012481 T 05 01 06

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että
laajamittainen kaksikielinen suomi–englanti-esiopetus aloitetaan päivä-
koti Nallin, päiväkoti Aapiskukon ja päiväkoti Poutapilven esiopetus-
ryhmissä ja kielirikasteinen suomi–englanti-esiopetus aloitetaan päivä-
koti Neulasen ja päiväkoti Ruutin esiopetusryhmissä 1.8.2020 alkaen.

Opetuksessa noudatetaan Helsingin esiopetussuunnitelmaa (varhais-
kasvatuslautakunta 17.5.2016 § 6).

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunkistrategian (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, § 321) 
mukaisesti helsinkiläisten kielitaitoa monipuolisestaan ja kielten opiske-
lu aloitetaan entistä varhemmin. A1-kielen uuden tuntijaon myötä on 
tärkeää, että lapset tutustuvat kieliin esiopetuksen aikana, sillä peruso-
petuksen A1-kielen valinta tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydes-
sä. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt 
oman kieliryhmänsä osalta esiopetuksen järjestämispaikoista ja toimin-
ta ajoista kaudella 2020–2021 5.11.2019 (§ 5). Lisäksi päätettiin, että 
laajamittainen kaksikielinen esiopetus aloitetaan kahdessa uudessa 
päiväkodissa.
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Ensimmäiset laajamittaiset kaksikieliset suomi–englanti-esiopetusryh-
mät aloittivat 1.8.2018. Toimintakaudella 2020–2021 kolmessa päivä-
kodissa aloitetaan laajamittainen kaksikielinen suomi–englanti-esiope-
tus. Päiväkodit on valittu siten, että niistä on jatkumo kaksikieliseen pe-
rusopetukseen.

Edellisellä toimintakaudella jokaisella varhaiskasvatusalueella alkoi 
1.8.2019 vähintään yksi uusi kielirikasteinen esiopetusryhmä. Päiväko-
dit valittiin henkilöstön osaamisen mukaan sekä siten, että lapsen opin-
polku ei katkea kielenopiskelun osalta perusopetukseen siirryttäessä. 
Toimintakaudella 2020–2021 kaksi uutta päiväkotia aloittaa kielirikas-
teisen suomi–englanti-esiopetuksen.

Kaksikielisen esiopetuksen lisääminen tukee Helsingin kaupunkistrate-
gian mukaisesti helsinkiläisten lasten mahdollisuutta tutustua kieliin ja 
oppia niitä.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Esiopetuksen alueelliset palvelut


