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§ 18
Laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus Pasilan 
peruskoulussa

HEL 2021-005156 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus jatkuu vuosi-
luokkien 1-6 osalta Pasilan peruskoulussa kasvatus- ja koulutuslauta-
kunnan suomenkielisen jaoston 19.12.2017 (§ 35) päätöksen mukai-
sesti. Vuosiluokkien 7-9 osalta opetuksen järjestäminen tuodaan pää-
töksentekoon syksyllä 2022.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkitasoinen_kieliohjelma_koskien_Pasila_19.12.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston ko-
kouksissa 6.5.2014 (§ 49) ja 2.9.2014 (§ 83) päätetyn mukaisesti kas-
vatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää soveltu-
vuuskoepainotettua ja kaksikielistä opetusta antavien koulujen verkos-
ta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 
19.12.2017 (§ 35), että Pasilan peruskoulussa käynnistetään laajamit-
tainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus 1.8.2018 alkaen kou-
lun johtokunnan esityksen mukaisesti. Päätöksen yhteydessä todettiin, 
että opetuksen käynnistyttyä lukuvuoden 2020–2021 aikana arvioi-
daan, kuinka paljon opetukselle on kysyntää, minkä pohjalta jaostolle 
tuodaan ehdotus jatkotoimista opetuksen toteuttamisen osalta.
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Kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus on käynnistynyt Pasilan pe-
ruskoulussa 1.8.2018 yhdysluokkaopetuksena yhdessä opetusryhmäs-
sä. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena opetusryhmässä oli kolme op-
pilasta vuosiluokilla 1-3, minkä jälkeen ryhmän koko on kasvanut vii-
teen. Tulevana lukuvuotena ryhmässä on 11 lasta vuosiluokilta 1-4. 
Helsingin saamenkielisen opinpolun lapsimäärät on kuvattu alla ole-
vassa taulukossa.

Lukuvuosi Perusopetus Esiopetus Varhais-
kasvatus

2018-2019 3 0 3
2019-2020 3 2 7
2020-2021 5 6 6
2021-2022 11 2 6

Laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus noudattaa 
laajamittaisen kaksikielisen opetuksen periaatteita sekä valtakunnalli-
sen opetussuunnitelman oppiainekohtaisia sisältöjä ja tavoitteita. Oppi-
laille on järjestetty 60% opetuksesta omassa ryhmässä pohjoissaa-
meksi. Osa oppiaineista on opetettu oman ikätasonsa mukaisissa ope-
tusryhmissä suomeksi. Perusopetuksen opetusryhmä tekee tiivistä yh-
teistyöstä esiopetusryhmän ja saamenkielisen varhaiskasvatusryhmän 
kanssa.

Kaksikielisestä suomi-pohjoissaame-opetuksesta tiedotetaan vuosittain 
huoltajia muun muassa Tervetuloa kouluun oppaassa, kasvatuksen ja 
koulutuksen verkkosivuilla. Lisäksi esiopetuksessa kerrotaan huoltajille 
perusopetuksen eri vaihtoehdoista, mukaan lukien kaksikielinen suomi-
pohjoissaame-opetus. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on 
tuottanut videon, jossa esitellään Helsingin saamenkielisestä opinpol-
kua.

Laajamittainen kaksikielinen suomi-pohjoissaame-opetus on avoinna 
kaikille halukkaille heidän kielitaustastaan riippumatta, eikä opetukseen 
otettaessa käytetä valintakoetta. Ensisijaisesti opetukseen otetaan hel-
sinkiläisiä lapsia. Jos ryhmässä on tilaa, opetukseen otetaan lapsia 
myös muista kunnista, mikä on tarkoituksenmukaista opetuksen kohde-
ryhmän ollessa suhteellisen pieni koko pääkaupunkiseutualuettakin 
tarkasteltaessa.

Helsingin saamenkielisen opinpolun tavoitteena on tarjota jo pohjois-
saamea puhuville lapsille mahdollisuus opiskella eri oppiaineiden sisäl-
töjä pohjoissaamen kielellä ja näin vahvistaa lasten kielitaitoa. Opetuk-
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sen toisena tavoitteena on tarjota oppijoille, joilla ei vielä ole osaamista 
pohjoissaamen kielessä, mahdollisuus oppia sitä alkeista. Molempien 
opetuksen kohderyhmien kohdalla kielenkehityksen kannalta on tarkoi-
tuksenmukaista, että lapsi aloittaa opinpolkunsa jo varhaiskasvatuk-
sessa.

Vuonna 2020 väestötietojärjestelmän mukaan Helsingissä on 16 las-
ta/nuorta, jotka ovat 0–16-vuotiaita ja, joiden äidinkieleksi on merkitty 
jokin saamen kielistä. Espoossa näitä lapsia on 3, Vantaalla 4 ja Kau-
niaisissa 0. Väestötietojärjestelmään kirjattu äidinkieli ei kuitenkaan an-
na todellista kuvaa opetuksen kohderyhmästä, sillä järjestelmään voi 
ilmoittaa vain yhden äidinkielen. Opetuksen kohderyhmään kuuluvat 
äidinkielisten puhujien lisäksi myös kaksi- ja monikieliset lapset sekä 
kaikki ne lapset, joiden toivotaan oppivan pohjoissaamea.

Opetukseen osallistuvien oppilaiden huoltajien kanssa käydyissä kes-
kusteluissa on noussut esille vahvasti toive opetuksen jatkumisesta ja 
opinpolun vakiintumisesta. Osana toiminnan arviointia on kuultu myös 
Saamelaiskäräjien edustajia.

Vuosiluokilla 7-9 opetus on pääosin aineenopetusta. Lukuvuoden 
2021-2022 aikana käydään keskusteluja huoltajien sekä Saamelaiskä-
räjien kanssa erilaista tavoista toteuttaa suomi-pohjoissaame-opetusta 
vuosiluokilla 7-9. Vuosiluokkien 7-9 osalta opetuksen järjestäminen 
tuodaan päätöksentekoon syksyllä 2022.

Kaksikielisen suomi-pohjoissaame opetuksen järjestämiseen vuosiluo-
killa 1–6 on kohdennettu 52 000 euroa, mikä kattaa saamenkielisen 
luokanopettajan ja avustajan palkat sekä tarvittavat materiaalihankin-
nat. Lisäksi osan tarvittavista oppimateriaaleista tarjoaa Saamelaiskä-
räjät.

Kaksikielisen suomi-pohjoissaame-opetuksen jatkuminen Pasilan pe-
ruskoulussa kasvatus- ja koulutuslautakunnan 19.12.2017 (§ 35) teke-
män päätöksen mukaisesti on perusteltua vuosiluokkien 1-6 osalta, sil-
lä oppilasmäärä perusopetuksenryhmässä on kasvanut. Lisäksi on tär-
keää, että Helsingin saamenkielisen opinpolun toiminta vakiintuu, mikä 
kasvattanee osaltaan opetukseen osallistuvien määrää.

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 
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lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä 
ja mitoituksesta.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkitasoinen_kieliohjelma_koskien_Pasila_19.12.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Perusopetuspalveltut
Varhaiskasvatuspalvelut


