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§ 41
Painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikielisen opetuksen, eng-
lanninkielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen opinpolut suomen-
kielisessä perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen

HEL 2021-011711 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteen 1 mukaiset painotetun opetuksen, laajamittaisen kaksikieli-
sen opetuksen, englanninkielisen opetuksen ja kielikylpyopetuksen 
opinpolut 1.1.2022 alkaen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27922

anni.holopainen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 310 15036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kielikylpypolut, painotetun opetuksen sekä laajamittaisen kaksikielisen 
ja englanninkielisen opetuksen opinpolut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 mom. 2 kohdan mukaan suomenkieli-
sen ja ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta 
päättää oppilaaksioton perusteista.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikou-
lun tai muun soveltuvan paikan. Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi 
myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Jos opetuksessa 
noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa 
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oppiainetta, voidaan oppilaita otettaessa käyttää myös oppilaan taipu-
muksia edellä tarkoitettuun opetukseen osoittavaa koetta. Valintaperus-
teista ja -kokeesta tulee ilmoittaa etukäteen. Kunta voi päättää, että sen 
järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. 
Oppilaaksiotossa on noudatettava yhdenvertaisia valintaperusteita (pe-
rusopetuslain 28 §).

Yhtenäisessä peruskoulussa oppilas pystyy opiskelemaan painotettua, 
laajamittaista kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta 9. luokalle asti. 
Mikäli oppilaan koulussa on vuosiluokat 1-6, tällä hetkellä hänen pitää 
hakea erikseen 7. luokalle samaan opetukseen.  Opinpolkujen käyttöö-
notto turvaa oppilaalle yhtenäisen opinpolun ilman erillistä hakeutumis-
ta päätetyllä opinpolulla. Oppilas pystyisi jatkamaan päätetyn opinpolun 
mukaisessa koulussa valitsemaansa opetusta 9. luokalle asti. 

Päätösehdotus koskee vain liitteessä 1 olevia opinpolkuja. Oppilaaksio-
ton kriteerien kokonaisuudistuksella pyritään yhdenvertaisuuden paran-
tamiseen siten, että oppilas saisi halutessaan jatkaa em. opetuksessa 
oman opinpolun mukaisessa vuosiluokkien 7-9 koulussa ilman uutta 
valintakoetta. Opinpolkujen käyttöönotosta päättää kasvatus- ja koulu-
tuslautakunnan suomenkielinen jaosto erillisellä oppilaaksioton kritee-
rien kokonaismuutosta koskevalla päätöksellä. Opinpolkuja tarkistetaan 
aina tarvittaessa. 

Liitteessä 1 olevat ehdotetut opinpolut on suunniteltu niin, että vuosi-
luokkien 1-6 koulusta on painotetun, laajamittaisen kaksikielisen tai 
englanninkielisen opetuksen jatkumo lähialueen vuosiluokkien 7-9 kou-
luun, jossa kyseistä opetusta on tarjolla.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27922

anni.holopainen(a)hel.fi
Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo(a)hel.fi
Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 310 15036

jaana.iivonen(a)hel.fi

Liitteet
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Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen aluepäälliköt


