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§ 17
Herttoniemenrannan ala-asteen koulun kielivalikoima 1.8.2022 al-
kaen

HEL 2021-005150 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti laajen-
taa Herttoniemenrannan ala-asteen koulun A2-kielivalikoimaa siten, et-
tä 1.8.2022 alkaen koulussa voi opiskella A2-kielinä englantia, ranskaa 
tai ruotsia.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444
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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). A1-kielen uuden 
tuntijaon lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaos-
to hyväksyi A2-kielen uuden tuntijaon 10.12.2019 (§ 68), jonka myötä 
A2-kielen opetus aloitetaan 3. luokalta aikaisemman 4. luokan sijaan. 

Kieliohjelmauudistuksen yhteydessä tarkistettiin koulujen A1- ja A2-
kielten valikoima. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koulujen A1-
kielten kielivalikoima on hyväksytty kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36) ja A2-kielten kielivali-
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koima 24.4.2018 (§ 23). Koulujen on mahdollista muuttaa kielivalikoi-
maansa esittämällä muutosta kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkieliselle jaostolle.

Herttoniemenrannan ala-asteen koulun johtokunta esittää koulun kieli-
valikoiman laajentamista siten, että koulun A2-kielivalikoimassa on 
1.8.2022 alkaen englanti, ranska ja ruotsi. Kielivalikoiman kasvattami-
nen tukee kaupunkistrategian mukaista tavoitetta kehittää helsinkiläis-
ten kielitaitoa ja lisää oppijoiden mahdollisuuksia valita monipuolisesti 
kieliä perusopetuksessa.

Toimivalta

Hallintosäännön 15. luvun 2 §:n 2. kohdan mukaan, ellei toimivallasta 
ole toisin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkielinen jaosto ja ruotsinkielinen jaosto oman kieliryhmänsä osalta 
päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä 
lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä 
ja mitoituksesta.
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