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Vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koskee alueellista kielikokeilua

Kh 19.2.2018 / 63 §

Valmistelija: Opetustoimenjohtaja Juha Henriksson, puh. 040 037 1396

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 29.1.2018 
koskien toisen kotimaisen kielen (ruotsin) vaihtamisesta alueellisena kieli-
kokeiluna johonkin muuhun kieleen.  Valtuustoaloitteen jatkokäsittely oli 
esillä kaupunginhallituksen kokouksessa ma 5.2.2018.

Eduskunta hyväksyi 12.12.2017 hallituksen esitykseen HE 114/2017 vp si-
sältyvän lakiehdotuksen toisen kotimaisen kielen kokeilusta perusopetuk-
sessa. Laki mahdollistaa kokeilut kielivalikoiman laajentamiseksi ilman vel-
voittavaa toisen kotimaisen kielen opiskelua. Toisen kotimaisen kielen op-
pimäärän sijasta kokeiluun osallistuva oppilas opiskelee vieraan kielen op-
pimäärän. 

  
Tarkoituksena on lisätä kokeiluun osallistuvien opetuksen järjestäjien mah-
dollisuuksia kielivalikoiman laajentamiseen ja saada tietoa kielivalintoihin 
liittyvistä tekijöistä sekä selvittää valinnaisuuden lisääntymisen vaikutusta 
kielitarjonnan laajentumiseen sekä kielten osaamisen vahvistumiseen. Tar-
koitus on seurata vaikutuksia kielitarjontaan, kielivalintoihin ja oppimistulok-
siin sekä vaikutusta oppilaiden perusopetuksen jälkeisiin opintotoihin. Ko-
keiluluvat myöntää perusopetuksen järjestäjän hakemuksesta opetus- ja 
kulttuuriministeriö. 

Hyvinvointilautakunta käsitteli samaa asiaa kokouksessaan 23.1.2018, § 
11, osallistuuko Kotka tähän hankkeeseen (liitteenä). Hankkeen hakuaika 
menee umpeen 23.2.2018.
  
Kokouksessa keskusteltiin kokeilulupahausta ja hyvinvointilautakunta päät-
ti, ettei Kotka lähde mukaan hankkeeseen.
 
Perusteluja miksi Kotka ei lähde hankkeeseen

- Kotkan kieliohjelma on päätetty karsia jo useita vuosia sitten talouden 
tasapainottamisen takia, eikä Kotkalla ole tarjolla mitään vaihtoehtoa 
ruotsin kielen tilalle

- Kotkan perusopetuksen kieliohjelmassa englanti (A1) kieli alkaa 3. luo-
kalta ja ruotsi (B1) kieli 6. luokalta. Vasta 8. luokalla yläkouluissa alka-
vat B2-kielet, saksa, ranska tai venäjä   

- Ruotsin kielen poistaminen vaikuttaisi virassa olevien kieltenopettajien 
työllistymiseen 

- Kotkan lukiokoulutuksen kieliohjelman mukaan ei lukiossa voi aloittaa 
ruotsin kielen opiskelua

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä



KOTKAN KAUPUNKI Sivu    

- Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opinto-ohjelmiin kuuluvat edel-
leen pakollisena ruotsin kielen opinnot

Liitteet: Opetushallituksen tiedote 48/2017, Hakutiedote/toisen kotimaisen kielen 
kokeilu perusopetuksessa/hakuajan jatkaminen
Valtuustoaloite

Esittelijä: kansliapäällikkö Marianna Ruonala

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää saattaa opetustoimenjohtajan lausunnosta 
ilmenevän valtuuston tietoon vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, joka 
koskee alueellista kielikokeilua.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

________

Kv 5.3.2018 § 39

Liitteet: Opetushallituksen tiedote 48/2017, Hakutiedote/toisen kotimaisen kielen 
kokeilu perusopetuksessa/hakuajan jatkaminen
Valtuustoaloite

Kh: Valtuusto merkitsee vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi.

Asian käsittely: Puheenvuoron käytti valtuutettu Eerola.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Ei valitusosoitusta (KuntaL 136 §)
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