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§ 70
Suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 1.8.2018 alkaen: varhennettu
kielenopetus ja yläkoulun B1-kielen lisätunti (Pöydälle 21.3.2018)
Valmistelijat / lisätiedot:
Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 043 825 4966
Anna Kilpeläinen, puh. 050 518 4809
Päivi Pelli-Kouvo, puh. 043 826 7063
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Espoon suomenkielisen
perusopetuksen tuntijaon liitteen mukaisesti. Muutettu tuntijako tulee
voimaan 1.8.2018 alkaen kuitenkin siten, että sitä noudatetaan 9.
vuosiluokan osalta 1.8.2019 lukien.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö oikeutetaan tekemään vähäisiä
teknisluonteisia tarkennuksia ja korjauksia tuntijaon ulkoasuun.

Käsittely
Puheenjohtaja Wallsin, Kyrölän ja Wessmanin kannattamana teki
seuraavan lisäysehdotuksen:
”Lautakunta toivoo, että seuraavaan budjettiin valmistellaan
kielenopetuksen varhentaminen riittävällä tuntimäärällä niin ykkös- kuin
kakkosluokalle niillä A-kielillä, joita koulussa opetetaan. Nyt
käynnistyvässä kielisuihkutuksessa pyritään varmistamaan toteutus
koulussa olevilla A-kielillä, tarvittaessa esimerkiksi kerhotoiminnan avulla.”
Puheenjohtaja Wallsin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:
”Lautakunta päättää, että B1-kielen opetukseen lisätään kaksi lisätuntia
(sama taso kuin Helsingissä), yksi tunti sekä 7. ja 8. luokalle. Tähän
valmistellaan tarvittava lisäbudjetti”
Kajava ilmoitti vastustavansa puheenjohtajan muutosehdotusta.
Wanne puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:
”Englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen osalta selvitetään olisiko
mahdollista siirtää varhennetun kielen opetuksen tunti toisen luokan sijaan
kolmannelle luokalle.”
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty muutosehdotus,
jota on vastustettu ja jonka johdosta on äänestettävä. Äänestystavaksi
hyväksyttiin kädennostoäänestys.
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Äänestyksessä puheenjohtajan muutosehdotuksen puolesta äänesti 10
jäsentä, muutosehdotusta vastusti yksi jäsen, tyhjää 0.
Puheenjohtaja totesi lautakunnan 10 äänellä yhtä ääntä vastaan
hyväksyneen puheenjohtajan muutosehdotuksen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi lisäysehdotusta. Koska
ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi niiden tulleen yksimielisesti
hyväksytyksi.
Kajava jätti eriävän mielipiteen puheenjohtajan muutosehdotukseen.
Esittelijä jätti eriävän mielipiteen puheenjohtajan muutosehdotukseen.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1. hyväksyi Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon liitteen
mukaisesti. Muutettu tuntijako tulee voimaan 1.8.2018 alkaen kuitenkin
siten, että sitä noudatetaan 9. vuosiluokan osalta 1.8.2019 lukien.
2. päätti, että B1-kielen opetukseen lisätään kaksi lisätuntia (sama taso
kuin Helsingissä), yksi tunti sekä 7. ja 8. luokalle. Tähän valmistellaan
tarvittava lisäbudjetti
Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toivoo, että seuraavaan
budjettiin valmistellaan kielenopetuksen varhentaminen riittävällä
tuntimäärällä niin ykkös- kuin kakkosluokalle niillä A-kielillä, joita koulussa
opetetaan. Nyt käynnistyvässä kielisuihkutuksessa pyritään varmistamaan
toteutus koulussa olevilla A-kielillä, tarvittaessa esimerkiksi kerhotoiminnan
avulla.
Lisäksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta pyysi selvittämään
englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen osalta, olisiko mahdollista
siirtää varhennetun kielen opetuksen tunti toisen luokan sijaan kolmannelle
luokalle.
Kajava jätti eriävän mielipiteen puheenjohtajan muutosehdotukseen.
Esittelijä jätti eriävän mielipiteen puheenjohtajan muutosehdotukseen.
Liite
2

Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2018 alkaen

-

Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen

Oheismateriaali

Selostus
Valtuusto päätti 7.12.2017 osana vuoden 2018 talousarviota ja suunnitelmaa varhentaa kielen opiskelua alakoulussa yhdellä
vuosiviikkotunnilla sekä lisätä B1-kielen opiskeluun yläkoulussa yhden
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vuosiviikkotunnin (vvt). Valtuusto osoitti varhennettuun kielen opetukseen
alakoulussa 150 000 euroa ja yläkoulun B1-kielen lisätuntiin 300 000
euroa. Vuosiviikkotunnin lisääminen varhennettuun kielen opetukseen
alakoulussa luo menopaineita vuoden 2019 toimintamenoihin.
Kielen opiskelun varhentaminen alakoulussa on mahdollista toteuttaa
lisäämällä:
a) 1 vvt kielen opiskeluun 1. luokalle
b) 1 vvt kielen opiskeluun 2. luokalle tai
c) 0,5 vvt kielen opiskeluun 1. ja 2. luokalle.
Valtuuston asettama lisätunti yläkoulun B1-kielen opiskeluun on
puolestaan mahdollista toteuttaa lisäämällä:
a) 1 vvt 7. luokalle tai
b) 1 vvt 8. luokalle.
Kielen opiskelun varhentaminen tarkoittaa perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (2014, luku 13.4.3 Vieraat kielet) mukaan
joko:
a) A-kielen oppimäärän opetuksen ja opiskelun aloittamista ennen 3.
vuosiluokkaa, tai
b) nk. kielisuihkua, jolloin oppilaat tutustutetaan alustavasti johonkin
kieleen/joihinkin kieliin. Tällöin 3. luokalla alkavan A-kielen valinta tehdään
nykyisen käytännön mukaisesti 2. luokan keväällä.
Asian valmistelu
Espoon suomenkielisen perusopetuksen rehtoreilta kysyttiin tammi- ja
helmikuun 2018 aluekokouksissa näkemyksiä kielen opiskelun
varhentamiseen ja B1-kielen tunnin lisäämiseen yläkoulussa. Osa
rehtoreista vei asian myös koulunsa opettajakunnan käsittelyyn. Selvä
enemmistö oli sitä mieltä, että kielen opiskelun varhentamiseen osoitettu
lisätunti tulisi sijoittaa vuosiluokalle 2 ja B1-kielen lisätunti vuosiluokalle 7.
Myös kielten kehittäjäopettaja kaupungin kielten opettajien edustajana
tukee rehtoreiden ja opettajien näkemyksiä. Lisätunti kielen opiskeluun 7.
luokalla vahvistaa kuudennella luokalla aloitettua kielen opiskelua ja kielen
oppimisen perustaa. Kielen oppimisen pohja vahvistuu, kun lisätunti
sijoitetaan kielen opiskelun alkuvaiheeseen. Oppiminen 8. ja 9.
vuosiluokalla on tämän jälkeen sujuvampaa.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi kokouksessaan 14.02.2018 §
25 lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöön
”Monikielisyys vahvuudeksi - Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja
tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi.” Lausunnossa
lautakunta puolsi kielenopiskelun varhentamista periaatteena ja totesi,
ettei varhennettua kieltä tarvitse sitoa A1- kieleksi, vaan oppilaalle
annettaisiin mahdollisuus tutustua ja saada kokemusta eri kielistä ennen
A1-kielen valintaa.
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Varhennetun kielen valinta
Varhennetun kielen valinnassa suunnittelun pohjana on niin kutsuttu
koulupolku -ajattelu. Koulu tarjoaa varhennettuna kielenä / kielinä oman
koulun A-kieltä / -kieliä suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman
mukaisesti. Tavoitteena on tarjota positiivisia kokemuksia kielen
oppimisesta, kehittää oppilaiden kielitietoisuutta ja lisätä motivaatiota ja
kiinnostusta vieraiden kielten opiskelua kohtaan.
Lisätuntien sijoittaminen tuntijakoon
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, että valtuuston
osoittama lisätunti varhennetun kielen opiskeluun sijoitetaan 2. luokalle
koulun A-kielen tai -kielten kielisuihkuopetukseen.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys
kielisuihkuopetuksen kuntakohtaisesta opetussuunnitelmasta kevään 2018
aikana.
Oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi koulut, jotka tarjoavat
suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman mukaisesti varhennettua Akielen opetusta ja ovat käyttäneet opetukseen Espoo-tunteja, voivat
käyttää kyseisen lisätunnin koulun määrittelemällä tavalla edistämään
jonkin oppiaineen opetuksen tavoitteiden saavuttamista 2. vuosiluokalla,
eli samaan tarkoitukseen, johon muut koulut Espoo-tunteja käyttävät.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, että valtuuston
osoittama lisätunti B1-kielen opiskeluun yläkoulussa sijoitetaan 7. luokalle.
Espoon suomenkielisen opetuksen B1-kieli on ruotsi. Liitteenä olevassa
tuntijakoehdotuksessa esitetään, että kielikylpyoppilailla B1-kieli on
englanti.
Muut muutokset tuntijakoon
Lisätunteja koskevan muutoksen lisäksi tuntijakotaulukon ulkoasua on
selkeytetty ja siihen on lisätty tulkintaohjeita.
Voimaantulo
Tuntijaon muutos tulee voimaan 1.8.2018 alkaen. Aiempien päätösten
mukaisesti tuntijakoa sovelletaan 9. vuosiluokan osalta vasta 1.8.2019
lukien.
Aiemmat päätökset
Perusopetuksen tuntijakoa on käsitelty opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnassa seuraavasti:
1) 25.2.2015 § 15, jolloin lautakunta hyväksyi suomenkielisen
perusopetuksen tuntijaon ja päätti kolmesta Espoo-tunnista, sekä
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2) 26.08.2015 § 122, jolloin lautakunnan pyytämä valmistelu kahden
leikkauksen alla olevan Espoo-tunnin sijoittumisesta ja valtioneuvoston
mahdollisten kolmen lisätunnin huomioimisesta jätettiin pöydälle, sekä
3) 23.9.2015 § 141, jolloin lautakunta merkitsi selostusosan tiedoksi.
Selostuksessa todettiin muun muassa, että valtioneuvostolta ei ole
tullut päätöstä mahdollisista lisätunneista ja taloudellisia edellytyksiä
esittää perusopetuksen tuntijakoon kahta Espoo-lisätuntia aikaisemmin
päätettyjen kolmen Espoo-tunnin lisäksi ei ole, sekä
4) 22.3.2017 § 52, jolloin suomenkielisen perusopetuksen tuntijako
tarkistettiin ja siitä poistettiin Valtioneuvoston mahdolliset lisätunnit
sekä laitettiin kolmen oppiaineparin tuntimäärät näkyviin erikseen,
omina oppiaineinaan.
Suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelma 1.8.2016 alkaen hyväksyttiin
opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 18.3.2015 § 30.
Päätöshistoria
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 21.3.2018 § 56
Päätösehdotus

Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy Espoon suomenkielisen
perusopetuksen tuntijaon liitteen mukaisesti. Muutettu tuntijako tulee
voimaan 1.8.2018 alkaen kuitenkin siten, että sitä noudatetaan 9.
vuosiluokan osalta 1.8.2019 lukien.
Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö oikeutetaan tekemään vähäisiä
teknisluonteisia tarkennuksia ja korjauksia tuntijaon ulkoasuun.

Käsittely
Puheenjohtaja Hopsun kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan
ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi
sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.
Päätös
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti jättää asia pöydälle.
Tiedoksi
-

Suomenkieliset peruskoulut
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