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VALTUUSTOALOITE ALUEELISESTA KIELIKOKEILUSTA
dnro KH 112/2016 (00.014)
Kv 1.2.2016 / § 3
Kh 15.2.2016 / § 32
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.2.2016 valtuustolle esiteltiin seuraava valtuustoaloite:
”Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta: Ruotsi voitava vaihtaa toiseen vieraaseen
kieleen
Hallitusohjelmaan on kirjattu mahdollisuus alueelliseen kielikokeiluun, jossa ruotsinkielen
pakollinen opetus voidaan vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen. Esimerkiksi saksan,
ranskan, espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos
vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.
Tämä mahdollisuus on jo huomioitu ainakin Tampereella, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja
Riihimäellä, joissa kaikissa on vireillä tätä koskevat valtuustoaloitteet.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hyvinkään kaupunki aloittaa valmistelut
kokeiluun, jossa kielivalikoimaa voitaisiin laajentaa ilman velvoitetta toisen kotimaisen
kielen opiskeluun. Valmistelussa on tehtävä selvitys oppilaiden ja näiden vanhempien
käsityksistä kielistä, joita lasten halutaan opiskelevan.
Selvityksen valmistuttua kaupunki laatii kokeilua koskevan esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle ja pyytää lupaa aloittaa kokeilu heti kun sen toimeenpanoon tarvittavat
säädösmuutokset ovat tulleet voimaan.
Pakollisen ruotsinkielen opetuksen vaihtamisen on tapahduttava oppilaan ja kodin tahtoa noudattaen.
Hyvinkäällä 01.02.2016
Timo Riskilä
Leena Meri, Sari Tani, Veijo Lappalainen, Seppo Ruija”
Esitys KJ
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta opetuslautakunnan lausunnon.
Päätös
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että pyydetään lausunto opetuslautakunnan
lisäksi nuorisovaltuustolta. Krista Silfverberg kannatti esitystä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Täytäntöönpano
opetuslautakunta
nuorisovaltuusto
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Asianro 880/00.04.01/2016

Kokouksessa jätetty valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta
Kimmo Kivelä ja 8 muuta valtuutettua jättivät seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen:
Pääministeri Juha Sipilän johtaman hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu
tavoite kielten opiskelun lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluita siitä, että vieraan kielen opiskelu
aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu
kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen "Eduskunta
kehottaa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännälliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua" mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti-ruotsi -yhdistelmälle.
Myös muut yhdistelmät kuten englanti-saksa, englanti-venäjä ym. tulee mahdollistaa. Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille suomalaisille välttämätöntä.
Ruotsinkielisistä viranomais- ja muista palveluista voidaan huolehtia ilman
jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa
julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi oppilaan ja huoltajien tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi
kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus
opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa erityissäädöksin, ettei kodin
valinta estä oppilaan myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa
julkisella sektorilla sekä perustuslain noudattaminen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kuopion kaupunki:
1. Alkaa välittömästä valmistella alueellista kielikokeilua, jossa kielivalikoimaa
laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä.
2. Tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen oppilaiden huoltajien käsityksistä siitä, mitä
vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa, että toisen kotimaisen kielen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
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3. Selvittää lähikuntien kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat
tähän myönteisesti.
4. Laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin,
joissa esim. saksan, ranskan, venäjän tai muun kolmannen kielen lukija voisi
olla opiskelematta ruotsia, jos huoltajat ja oppilas näin hyväksi katsovat.
Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kyrkslätt

. 12. 201
Perussuomalaisten Kirkkonummen valtuustoryhmän valtuustoaloite

14.12.2015.

Aluee lline n ko keilu kie livalikoiman laaje ntamiseks i ilman v elvoittav aa to isen
kans allis kie le n o pis ke lua
Kirkkonummi on kaksikielinen kunta, jossa monet kokeva t pitkä t kulttuurihistorialliset juuret
omaavan ruotsin kielen olevan voimavara ja rikka us. Työelämän va atimukset ja lisääntyvät
ka nsainväliset yhteydet puhuvat kuitenkin kielita idon monipuolista misen puolesta .
Oppila iden kieliosaa misen yhdistelmiä tulisi monipuolistaa elinkeinoelä män ja muuttuvan
maailma n tarpeiden vuoksi. Nyt peruskoulu antaa kahta vierasta kieltä opiskeleville eväät
vain engla nti-ruotsi -yhdistelmä lle. Kieliopinnoissa tulisi kunnioittaa yksilöiden ja perheiden
tarpeita, edellytyksiä ja tahtoa.
Hyödyttömäksi koetut kieliopinnot ovat opiskelevien, opettajien ja veronma ksajien resur ssien
tuhlausta. Monen kohdalla kolmen itselle vieraan kielen opinnot on epär ealistinen
ylivaatimus. Joidenkin oppilaiden kohdalla yksi vieras kieli riittää, missä tapauksessa
oppilasta pitäisi tukea englannin lisätunneilla.
Eduskunta hyväksyi tänä keväällä 2015 Pauli Kiurun (kok.) ponnen, jolla "eduskunta

kehottaa valtioneuvostoaselvhtämään lainsäädännöllisetedeilytykset alueellisiin kokeiluihin
kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua".
Sipilän-Soinin-Stubbin hallituksen ohjelma ssa todeta an seuraa vaa: "Lisätään ja

monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan
vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu
kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen mukaisesti."
Nopea sti kansa invälistyvänä ja kehittyvänä kuntana Kirkkonummella olisi poikkeuksellisen
hyvät edellytykset kokeiluun, jossa ruotsin voisi - oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen kuten saksaan, ranskaan, kiinaan, venäjä än tai vaikkapa
arabiaan.
On syytä havaita, että kokeilussa olisi oleellista jättää oppilaiden ja kotien tekemät
kielivalinnat yksityisasiaksi. Niillä, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin muun
kuin ruotsin, tulisi olla halutessaa n mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa.
Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen ja ruotsikielisen väestön
sivistyksellisistä sekä yhteiskunnallisista tarpeista sa mojen perusteiden muka an. Ruotsin
osaaminen ei ole enä ä nykyaika na yleissivistyksen ehto. Hyvä llä tahdolla sekä teknologian
keinot käyttäen, ruotsinkielisistä viranomais- ym palveluista voidaan huolehtia ilman
jokaiselle ikäluokalle pakollista ruotsia.
Edellä todetun perusteella esitä mme kunna nvaltuustolle, että Kirkkonummen kunta
(1) ryhtyy valmistelemaa n mahdollisimman nopeasti alueellista kielikokeilua
kielivalikoiman la ajenta miseksi ilma n velvoittavaa toisen ka nsalliskielen opiskelua
sekä tekee tätä koskevan esityksen ja lupa ha kemuksen opetus- ja
kulttuur iministeriölle, sekä
1

(2) että kokeilun suunnittelua, lupaha kemusta ja kokeilun toimeenpanoa varten tehdä än
virka miestyönä ensi tilassa selvitykset
a) mahdollisuuksista saada valtiolta (OKM:Itä) tukea kokeilun kustannusten
kattamiseksi, sekä
b) vanhempien käsityksistä (preferensseistä) siitä, mitä itselle viera sta kieltä heidän
lapsensa opiskelisi siinä ta pauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun
velvoitta vuudesta voidaan heidän kohda lla an luopua. Tä män selvityksen tekemisessä
tulisi hyödyntää mm. Helmi-jär jestelmää.
Allekirjoitukset:
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Lahden Perussuomalaiset ry valtuustoryhmän valtuustoaloite
D/316/00.02.00.00.03/2016
Perusteluosa

Valtuutettu Martti Mäkelä, ilmoitettuaan siitä aikaisemmin
puheenjohtajalle, jätti valtuustolle seuraavan Lahden
Perussuomalaiset ry valtuustoryhmän seuraavan aloitteen:
”Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun
lisäämisestä ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä
alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo
ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu
kielivalikoiman laajentamisesta eduskunnan hyväksymän ponnen
"eduskunta kehoiloa valtioneuvostoa selvittämään lainsäädännölliset
edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi
ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua" mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti
maamme tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita.
Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo
koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä
kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden
vain englanti-ruotsi -yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten
englanti-saksa, englanti-ranska tai esim. englanti-kiina, tulee
mahdollistaa. Ruotsin kielen osaaminen ei ole nykyaikana
yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole kaikille
suomalaisille välttämätöntä. Ruotsin kielisistä viranomais- ja muista
palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalIe pakollisia
ruotsinkielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa
huolehtimaan suomen ja ruotsin kielisen väestön sivistyksellisistä ja
yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Lahti on julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi monella saralla.
Kehittyvällä kaupungilla on hyvät edellytykset olla edelläkävijä myös
vapaan kielivalinnan osalta. Kielikokeilu, jossa ruotsin kielen voisi
oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen
kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta
ja -kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi
jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus
opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi
viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien
kielivalinnat yksityisasiaksi. Valtiovallan vastuulle jäisi mm. varmistaa
erityissäädöksin, että kodin valinta ei haittaa lapsen myöhempiä
mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä,
sekä perustuslain noudattaminen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden kaupunki:
1. alkaa välittömästi valmistella alueellista kielikokeilua, jossa
kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toisen kotimaisen

kielen opiskelua,
2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja
kokeilun toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä
siitä, mitä itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä
tapauksessa, että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta
voitaisiin heidän kohdallaan luopua.
3. selvittää kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen
kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat
siihen myönteisesti.
4. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä (opetus- ja
kulttuuriministeriöltä) lupaa kokeiluihin, joissa esim. saksan, ranskan,
espanjan tai muun kolmannen kielen lukija voisi olla opiskelematta
ruotsia, jos vanhemmat ja oppiIas näin hyväksi katsovat.”
Päätös

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Toimenpiteet

Kv: kh

Muutoksenhaku

Kv: muutoksenhakukielto

Riihimäki

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta
Riihimäen perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
”Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä
ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta
eduskunnan hyväksymän ponnen "eduskunta kehottaa valtioneuvostoa
selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen
opiskelua" mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme
tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti-ruotsi - yhdistelmälle. Myös muut yhdistelmät, kuten englanti-saksa, englanti-ranska tai
esim. englanti- kiina, tulee mahdollistaa. Ruotsinkielen osaaminen ei ole
nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole
kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja
muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Kielikokeilu, jossa ruotsinkielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme
kehittämistahdosta ja kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi
vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan
mahdollisuus opiskella ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa
olisi viisaasti jätettävä myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi. Valtiovallan vastuulle jäisi mm varmistaa erityissäädöksin, että kodin valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain noudattaminen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Riihimäen kaupunki
1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteuttamiseksi.
2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun
toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä
itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa,
että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän
kohdallaan luopua.
3. selvittää Lopen ja Hausjärven kiinnostuksen ja mahdollisuudet osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli lähikunnat suhtautuvat siihen myönteisesti.
4. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin, joissa esim saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen
kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.”

Puheenjohtajan ehdotuksesta aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Tammerfors

§ 19, KV 18.1.2016 17:00

TRE: 509/2016

Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi ym. - Lassi
Kaleva ym.
Kv 18.1.2016

Lassi Kaleva luki ja jätti yhdessä 13 muun valtuutetun kanssa allekirjoittamansa valtuustoaloitteen.
Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti,
että valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Liite

valtuustoaloite

§ 19, KV 18.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Valtuustoaloite

§ 19, KV 18.1.2016 17:00 / Pykälän liite: Valtuustoaloite

Tavastehus

Valtuustoaloite alueellisesta kielikokeilusta - Kari Ilkkala ym.
KV 18.1.2016 § 18
Valtuutettu Kari Ilkkala jätti valtuustolle, siitä ennen kokousta puheenjohtajalle ilmoitettuaan, seuraavan kirjallisen valtuustoaloitteen, jonka olivat
hänen lisäkseen allekirjoittaneet valtuutetut Lulu Ranne, Antero Niemelä, Kimmo Savolainen, Jorma Pipatti, Tauno Lahtinen, Vesa-Matti Seppälä, Jukka Pekka Hämäläinen, Jani Koivusaari, Heidi Sulander, Kylli
Kylliäinen, Ritva Oinonen ja Tiina Mollberg:
”Maan hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kieltenopiskelun lisäämisestä
ja monipuolistamisesta. Tähän pyritään käynnistämällä alueellisia kokeiluja siitä, että vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta
eduskunnan hyväksymän ponnen ”eduskunta kehottaa valtioneuvostoa
selvittämään lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen
opiskelua” mukaisesti.
Suomalaisten kielitaidon vahvistaminen tukee voimakkaasti maamme
tulevaisuuden kasvu- ja kansainvälistymistavoitteita. Oppilaiden kieliosaamisen yhdistelmiä tulisikin monipuolistaa jo koulupolun varhaisessa
vaiheessa. Peruskoulu antaa tällä hetkellä kahta vierasta kieltä opiskeleville käytännössä mahdollisuuden vain englanti-ruotsi –yhdistelmälle.
Myös muut yhdistelmät, kuten englanti-saksa, englanti-ranska tai esim
englanti- kiina, tulee mahdollistaa. Ruotsinkielen osaaminen ei ole nykyaikana yleissivistyksen ja elämässä menestymisen ehto, eikä se ole
kaikille suomalaisille välttämätöntä. Ruotsinkielisistä viranomais- ja
muista palveluista voidaan huolehtia ilman jokaiselle ikäluokalle pakollisia ruotsinkielen opintoja. Perustuslaki velvoittaa julkista valtaa huolehtimaan suomenkielisen väestön ja ruotsikielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samojen perusteiden mukaan.
Hämeenlinna on julistautunut uudistajaksi ja edelläkävijäksi monella saralla. Vanhalla opettajaseminaarikaupungilla on hyvät edellytykset olla
edelläkävijä myös vapaan kielivalinnan osalta. Kielikokeilu, jossa ruotsinkielen voisi oppilaan ja kodin tahdon mukaisesti vaihtaa toiseen vieraaseen kieleen, olisi vahva osoitus kaupunkimme kehittämistahdosta ja
-kyvystä. Niillä oppilailla, jotka valitsevat toiseksi vieraaksi kieleksi jonkin
muun kielen kuin ruotsin, tulisi olla halutessaan mahdollisuus opiskella
ruotsia viimeistään lukiovaiheessa. Kokeilussa olisi viisaasti jätettävä
myös ruotsinkielisten oppilaiden ja kotien kielivalinnat yksityisasiaksi.
Valtiovallan vastuulle jäisi mm varmistaa erityissäädöksin, että kodin valinta ei haittaa lapsen myöhempiä mahdollisuuksia jatko-opintoihin ja
uraa julkisen sektorin tehtävissä sekä perustuslain noudattaminen.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Hämeenlinnan kaupunki
1. aloittaa välittömästi valmistelut alueellisen kielikokeilun, jossa kielivalikoimaa laajennetaan ilman velvoittavaa toista kieltä, toteuttamiseksi,
2. tekee ensi sijassa kokeilun suunnittelua, lupahakemusta ja kokeilun
toimeenpanoa varten selvityksen vanhempien käsityksistä siitä, mitä
itselle vierasta kieltä heidän lapsensa opiskelisi siinä tapauksessa,

että toisen kotimaisen opiskelun velvoittavuudesta voitaisiin heidän
kohdallaan luopua.
3. selvittää Hattulan ja Janakkalan kiinnostuksen ja mahdollisuudet
osallistua seudulliseen kielikokeiluun ja käynnistää yhteistyön, mikäli
lähikunnat suhtautuvat siihen myönteisesti.
4. laatii kielikokeilua koskevan esityksen ja anoo OKM:ltä lupaa kokeiluihin, joissa esim saksan, ranskan, espanjan tai muun kolmannen
kielen lukija voisi olla opiskelematta ruotsia, jos vanhemmat ja oppilas näin hyväksi katsovat.”
Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.
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