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§ 49
Kieliohjelman perusteet kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa

HEL 2014-004409 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti seuraavista 
suomenkielisten peruskoulujen kuntakohtaisen opetussuunnitelman 
kieliohjelmaa koskevista perusteista:

- Helsingin peruskouluissa A-kielen opetus aloitetaan kolmannelta 
vuosiluokalta. Vapaaehtoisen A-kielen opetus aloitetaan viimeistään 
neljänneltä vuosiluokalta. 

- Varhennetun kielen opetuksesta päätetään koulun 
opetussuunnitelmassa. 

- Jokainen peruskoulu tarjoaa edelleen englantia A-kielenä, mutta 
oppilaan opinto-ohjelmaan ei tarvitse kuulua A-englantia. Jokaisella 
neljällä alueella on 1-3 yhtenäistä peruskoulua, joka tarjoaa 
kuudennelta luokalta alkaen B1-englantia. Nämä koulut päätetään 
kieliohjelmassa.

- Kieliohjelman tarkistamisessa otetaan huomioon harvinaisten kielten 
tarjonnan tasapuolisuus alueilla. 

- A-kielissä rakennetaan yhtenäinen oppimispolku pääsääntöisesti 
oman lähialueen kouluihin.

- Vieraskielistä opetusta ja kielikylpyopetusta antavilla luokilla koulun 
opetuskielen mukaisen äidinkielen ja kirjallisuuden 
vähimmäistuntimäärät ovat vuosiluokittain seuraavat:

* vuosiluokilla 1–2, yhteensä vähintään 4 vuosiviikkotuntia

* vuosiluokilla 3–6, yhteensä vähintään 16 vuosiviikkotuntia

* vuosiluokilla 7–9, yhteensä vähintään 9 vuosiviikkotuntia.

Koulu- ja aluekohtaiset kieliohjelmat tarkistetaan yhteistyössä koulujen 
kanssa syksyllä 2014 ja ne tuodaan erikseen suomenkielisen jaoston 
päätettäväksi.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

Lisätiedot
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Taina Tervonen, vs. opetuspäällikkö, puhelin: 310 86208
taina.tervonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus käynnisti perusopetuksen opetussuunnitelman 
valtakunnallinen uudistamisprosessin syksyllä 2012. Valtioneuvoston 
asetus perusopetuksen tuntijaosta ja tavoitteista annettiin 28.6.2012. 
Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
saadaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudet opetussuunnitelmat 
astuvat voimaan 1.8.2016.

Opetuslautakunnalle järjestettiin opetussuunnitelmaan liittyvä seminaari 
10.12.2013, jossa käytiin keskustelua perusopetuksen arvopohjan, 
tuntijaon sekä kieliohjelman ja soveltuvuuskoepainotetun opetuksen 
verkon tarkistamisen periaatteiden valmistelusta.

Helsingin kaupungin perusopetuksen kieliohjelman periaatteiden 
valmistelu käynnistettiin tammikuussa 2014. Valmistelutyöhön ovat 
osallistuneet perusopetuksen ja sopimuskoulujen rehtorit, 
opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän sekä perusopetuslinjan 
johtoryhmä. Kouluille on annettu vielä mahdollisuus kommentoida 
kieliohjelman periaatteita ennen esityksen tuomista suomenkieliseen 
jaostoon päätettäväksi.

Koulukohtaiset kieliohjelmat tarkastetaan syksyllä 2014 ja tuodaan 
opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston käsittelyyn marraskuussa 
2014. Kieliohjelmaan kuuluu A- ja B-kielten lisäksi kielikylpy- ja 
vieraskielinen opetus. 

Kieliohjelman periaatteiden tarkoituksena on taata A-kielen yhtenäinen 
oppimispolku pääsääntöisesti omalla alueella, alueiden kielitarjonnan 
tasapuolisuus ja kielten opiskelun aloittamisen yhtenäiset periaatteet.

Esittelijä
vs. linjanjohtaja
Marjo Kyllönen

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