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§ 39
Perusopetuksen ruotsin kielikylpyopetuksen tarjonnan laajentami-
nen 1.8.2022 alkaen

HEL 2021-011538 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti, että 
ruotsin kielen kielikylpyopetus aloitetaan Oulunkylän ala-asteen kou-
lussa 1.8.2022 alkaen siten, että lukuvuonna 2022-2023 aloittaa kieli-
kylpyopetus 1. luokalta ja opetus laajenee lukuvuosittain seuraaville 
vuosiluokille.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Ruth Palola, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

ruth.palola(a)hel.fi

Liitteet

1 Johtokunnan pöytäkirjanote kielikylpyopetuksen aloittamisesta

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. Uudessa kaupunkistrategian ehdotuksessa painotetaan, että Hel-
sinki haluaa panostaa suomen ja ruotsin kielen oppimiseen varhais-
kasvatuksessa ja että kaikilla lapsilla tulisi olla kielelliset valmiudet aloit-
taa koulu sujuvasti. Helsingin elävä ja näkyvä kaksikielisyys- suomi se-
kä ruotsi- on osa kaupungin luonnetta. Uusi strategiaesitys korostaa 
myös sujuvaa ja turvallista opinpolkua.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 3.3.2020 (§ 37) suomenkielisen 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen palveluverkkosuunnit-
telun periaatteet. Näitä periaatteita ovat:                
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A. Suomenkielinen varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus jakaan-
tuvat seitsemään yhteiseen alueeseen, jotka perustuvat pääosin kau-
pungin suurpiirijakoon.
B. Palvelua ja palvelutarvetta tarkastellaan suurpiiritasolla siten, että 
lapsen opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetukseen on sujuva ja 
että lähipäiväkoti- ja lähikouluperiaate toteutuvat mahdollisimman hy-
vin.
C. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen 
muodostamilla yhteisillä alueilla tavoitellaan tasapuolista palvelutarjon-
taa eri puolilla kaupunkia.

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.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöksellä 
29.01.2019 (§4), Päiväkoti Veräjämäessä 1.8.2019 on alkanut uusi kie-
likylpyryhmä. Oulunkylän ala-asteen kielikylpyopetuksen aloittaminen 
takaa Päiväkoti Veräjämäen lapsille mahdollisuuden opiskella kielikyl-
pyluokalla lähempänä kotia ja muodostaa jatkumon pohjoisen suurpiirin 
kielikylpypolulle. Helsingin kielikylpyopetusta tarjotaan jokaisessa suur-
piirissä.

Koulujen johtokunnilta on pyydetty esitystä järjestää yksikössään ruot-
sin kielikylpyopetusta. Oulunkylän ala-asteen johtokunta esittää kou-
lussa aloitettavaksi ruotsin kielikylpyopetus 1.8.2022 ensimmäiseltä 
luokalta alkaen.

Lapsivaikutusten arviointi

Kielikylpyopetuksen yksiköiden lisääminen lyhentää oppilaan kotimat-
kaa kielikylpyopetukseen ja varmistaa kielikylpyopetuksen jatkon lä-
hempänä kotia. Oppilaiden mahdollisuus hakeutua kielikylpyopetuk-
seen lisääntyy ja alueellinen tasa-arvo kielikylpyopetuksessa lisääntyy.

Kielikylpyopetuksessa saavutettu toiminnallinen kaksikielisyys molem-
missa kotimaisissa kielissä. Opiskelu kahdella kielellä kehittää oppijan 
ajattelun taitoja ja tukee hänen kieli- ja kulttuuri-identiteettien kehitty-
mistä.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
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Tiedoksi

Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala


