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§ 782
V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kieliko-
keilusta Helsingissä

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Pel-
tokorven ehdotuksesta.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nuutti Hyttisen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nuutti Hyttinen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingissä ryhdytään alueelliseen kielikokeiluun, jossa oppi-
las voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen opinnot nykyisen 
pakollisen ruotsin kielen tilalle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kau-
punginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on alle-
kirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon. 

Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan, että Suomen perustuslain 
17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Perusope-
tuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärän tulee sisältää toista 
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kotimaista kieltä. Nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeiden yhtenä ta-
voitteena on selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokei-
luihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansal-
liskielen opiskelua. Selvitystyö ei ole vielä edistynyt. Helsingin kaupun-
gin strategiaohjelmassa on kirjattu, että Helsinki on vahvasti kaksikieli-
nen. Koska Helsingin toimintaympäristö on kaksikielinen, on tarkoituk-
senmukaista taata oppilaille valmiudet toimia kaksikielisessä kaupun-
kiympäristössä. Helsingissä ei ole perusteltua luopua toisen kotimaisen 
kielen opiskelusta peruskoulussa. Kokeiluluvan hakeminen ei ole pe-
rusteltua eikä ole tarkoituksenmukaista tehdä kyselyjä huoltajille.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot
Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 23.08.2016 § 139

HEL 2016-002644 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Suomen perustuslain 17 §:n mukaan Suomen kansalliskielet ovat suo-
mi ja ruotsi. Perusopetuslain 11 §:n mukaan perusopetuksen oppimää-
rän tulee sisältää toista kotimaista kieltä.

Nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeiden yhtenä tavoitteena on sel-
vittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoi-
man laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiske-
lua. Tämä selvitystyö ei ole vielä edistynyt.
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Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on kirjattu, että Helsinki on 
vahvasti kaksikielinen. Strategiassa todetaan, että Helsingin kaltaises-
sa pohjoismaisessa hyvinvointikaupungissa kaksikielisyys on valttia. 
Koska Helsingin toimintaympäristö on kaksikielinen, on tarkoituksen-
mukaista taata oppilaille valmiudet toimia kaksikielisessä kaupunkiym-
päristössä. Näin ollen Helsingissä ei ole perusteltua luopua toisen koti-
maisen kielen opiskelusta peruskoulussa.

Ehdotettu kielikokeilu vaarantaisi oppilaiden jatko-opintokelpoisuuden 
ja asettaisi opiskelijat eriarvoiseen asemaan, koska toinen kotimainen 
kieli kuuluu pakollisena toisen asteen opintoihin. Kielikokeilu johtaisi toi-
sen kotimaisen kielen (suomi, ruotsi) opiskelusta luopumiseen. Näin ol-
len kokeiluluvan hakeminen ei ole perusteltua eikä ole tarkoituksenmu-
kaista tehdä kyselyä huoltajille.

Käsittely

23.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva teki seuraavan vastaehdotuksen:

"Opetuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetuslautakunta katsoo, että valtuustoaloitteen mukaisesti Helsingin 
tulee anoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä lupaa alueelliseen kielikokei-
luun, jossa oppilas voi halutessaan valita jonkin muun vieraan kielen 
opinnot nykyisen pakollisen ruotsin kielen tilalle, koska kielitaidon vah-
vistaminen ja monipuolistaminen tukee voimakkaasti Helsingin tulevai-
suuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita."

Jäsen Ahvan ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Jäsen Ahva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Esittelijä
opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot
Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208

taina.tervonen(a)hel.fi


