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§ 40
Painotetun, laajamittaisen kaksikielisen, englanninkielisen ja kieli-
kylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppi-
lasmäärät lukuvuodesta 2022–2023 alkaen

HEL 2021-011713 T 12 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä painotetun, laajamittaisen kaksikielisen, englanninkielisen ja kieli-
kylpyopetuksen aloittavien ryhmien vähimmäis- ja enimmäisoppilas-
määrät alla esitetyn mukaisesti lukuvuodesta 2022–2023 alkaen seu-
raavasti: 

- Painotetun opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 
16 ja enimmäisoppilasmäärä on 26 vuosiluokilla 1–6.

- Painotetun opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 
14 ja enimmäisoppilasmäärä on 24–32 vuosiluokilla 7–9.

- Englanninkielisen opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilas-
määrä on 12 ja enimmäisoppilasmäärä on 20 vuosiluokalla 1. Ryhmää 
voidaan täydentää oppilaaksioton jälkeen Helsinkiin muuttavilla oppilail-
la oppilaaksiottokriteerien mukaisesti, kuitenkin siten, että vuosiluokilla 
2-6 ryhmän maksimioppilasmäärä on 30 ja vuosiluokilla 7-9 maksi-
mioppilasmäärä on 32.  

- Laajamittaisen kaksikielisen suomi–englanti -opetuksen aloittavan 
ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 ja enimmäisoppilasmäärä on 24 
vuosiluokalla 1. Ryhmää voidaan täydentää oppilaaksioton jälkeen 
Helsinkiin muuttavilla oppilailla oppilaaksiottokriteerien mukaisesti, kui-
tenkin siten, että vuosiluokilla 7-9. maksimioppilasmäärä on 32.  

- Laajamittaisen kaksikielisen suomi-viro- ja suomi-espanja -opetuksen 
aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä on 12 ja enimmäisoppilas-
määrä on 26 vuosiluokilla 1–9. 

- Laajamittaisen kaksikielisen suomi-kiina-, suomi-venäjä- ja suomi-
pohjoissaame -opetuksen aloittavan ryhmän vähimmäisoppilasmäärä 
on 5 ja enimmäisoppilasmäärä on 26 vuosiluokilla 1–9. 

- Ruotsin kielikylpyopetuksen aloittavan ryhmän enimmäisoppilasmäärä 
on 26 kuitenkin niin, että kaikki kaupungin kielikylpyohjelman varhais-
kasvatuksessa aloittaneet saavat paikan kielikylpypolun mukaisesta 
perusopetuksen koulusta.
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Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 
delegoida päätösvallan perusopetusjohtajalle vuosittain tarkistettavista 
soveltuvuuskokeiden alimmista hyväksytyistä pistemääristä, aloittavien 
ryhmien lukumääristä ja painotetun opetuksen aloittavien ryhmien 
enimmäisoppilasmääristä vuosiluokilla 7–9 siten, että enimmäisoppi-
lasmäärä on 24–32 oppilasta. 

Tällä päätöksellä kumotaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomen-
kielisen jaoston 3.11.2020 (§ 46) päätös.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27922

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

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 15 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan, ellei 
toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kasvatus- ja koulutus-
lautakunnan suomenkielinen jaosto tai ruotsinkielinen jaosto oman kie-
liryhmänsä osalta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranhaltija päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaoston on hyväksy-
nyt painotetun, laajamittaisen kaksikielisen ja englanninkielisen opetuk-
sen sekä kielikylpyopetuksen aloittavien ryhmien enimmäis- ja vähim-
mäisoppilasmääristä lukuvuodesta 2021-2022 alkaen 3.11.2020 (§ 46). 
Päätösesityksessä esitetään jaoston edelliseen päätökseen verrattuna 
muutosta ainoastaan englanninkielisen opetuksen ja laajamittaisen 
kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen aloittavien ryhmien enimmäis-
koon osalta. 

Päätösehdotuksen mukaan englanninkielisen opetuksen aloittavan 
ryhmän enimmäiskokoa muutetaan 26 oppilaasta 20 oppilaaseen ja 
laajamittaisen kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen aloittavan ryh-
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män enimmäiskokoa muutetaan 26 oppilaasta 24 oppilaaseen. Tämä 
muutos mahdollistaa sen, että Helsinkiin muuttavat oppilaat, jotka ovat 
opiskelleet aikaisemmin englanninkielisessä tai laajamittaisessa kaksi-
kielisessä suomi-englanti -opetuksessa, pääsevät vastaavaan opetuk-
seen nykyistä helpommin. Näin varmistetaan heidän opinpolkunsa yh-
tenäisyys. 

Esitetyn muutoksen tavoitteena on varmistaa, että englanninkielisen 
opetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen ryhmissä on vuosi-
luokilla 2-6 ja 8-9 tilaa sellaisille oppilaille, jotka muuttavat Helsinkiin 
kesken perusopetuksen. Englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikieli-
sen suomi-englanti -opetuksen kysyntä on suurta, ja tällä hetkellä oppi-
laspaikan saaminen englanninkielisen tai laajamittaisen kaksikielisen 
suomi-englanti -opetuksen ryhmissä on erittäin vaikeaa. 

Englanninkielisen opetuksen ja laajamittaisen kaksikielisen suomi-
englanti -opetuksen oppilaaksioton kehittäminen on keskeinen osa 
kaupunkistrategiaa sekä edellisen valtuustokauden aikaista englannin-
kielisten palveluiden kehittämisohjelmaa. Esitetty muutos edistäisi osal-
taan näitä strategisia tavoitteita parantamalla erityisesti ulkomailta 
muuttavien perheiden ja paluumuuttajien mahdollisuuksia päästä eng-
lanninkielisen tai laajamittaisen kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen 
piiriin.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Anni Holopainen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27922

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

hanna.valitalo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen aluepäälliköt


