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Perusopetuksen hyväksytty kieliohjelma  
 
1. A1-kieli 
A1-kielenä kaikilla oppilailla alkaa englanti, paitsi erikoisluokilla, joissa kielten opetus 
on järjestetty koulun opetussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Vuoden 2016 tuntijaos-
sa yksi vuosiviikkotunti siirtyy yläkoulusta viidennelle luokalle, jolloin viidennellä luo-
kalla on A1-kieltä kolme tuntia viikossa. 

Turku on päättänyt pysyä minimituntimäärässä 222. Tämä ei mahdollista varhennet-
tua kielenopetusta, jossa A1-kielen opiskelu alkaisi jo ennen kolmatta vuosiluokkaa, 
jolloin oppilaalla on erityinen herkkyys kielen oppimiseen. Työryhmä kannustaa kou-
luja hyödyntämään alkuopetusikäisten lasten herkkyyttä kielenoppijoina kehittämällä 
oppimisympäristön kielitietoisuutta. 

2. B1-kieli 
B1-kielenä oppilailla alkaa kuudennella vuosiluokalla ruotsi, ellei oppilas opiskele 
ruotsia A2-kielenä. B1-ruotsin opetus järjestetään siten, että opetusta on kaikilla 
vuosiluokilla 6 – 9. Työryhmä suosittelee, että ruotsia tarjottaisiin yläkoulun valin-
naisaineena syventämään ja laajentamaan tavoitteita. 

3. Vapaaehtoiset A2- ja B2-kieli 
Vuonna 2016 käyttöön otettavaan opetussuunnitelmaan kirjataan Turun perusope-
tuksen yhteistyöalueittain päätettävät kielipolut. Kielipolkujen palvelukokonaisuuksien 
suunnittelussa täytyy ottaa huomioon monipuolinen kielitarjonta sekä opetuksen jat-
kumon turvaaminen oppilasalueittain perusopetuksen loppuun saakka. Jos yhteis-
työalue päättää tarjota valittavaksi kieliä, joiden koetta ei voi suorittaa osana ylioppi-
lastutkintoa, pitää oppilaita ja heidän perheitään tiedottaa asiasta valintaprosessin 
yhteydessä. Kielipolut suunnitellaan yhteistyöalueittain siten, että kaikissa kouluissa 
tarjotaan mahdollisuus ainakin yhden A2-kielen valitsemiseen ja yhteistyöalueella 
valittavana olevia A2-kieliä on ainakin kaksi.  

A2-kielinä voidaan tarjota venäjää, saksaa, ranskaa, espanjaa ja ruotsia. Englantia 
A2-kielenä voidaan tarjota oppilaille, joilla on jokin muu A1-kieli kuin englanti. B2-
kielinä voidaan tarjota edellä mainittujen lisäksi italiaa, kiinaa, latinaa ja viroa. Jos 
yhtenäiskoulu tai oppilasalueen ala- ja yläkoulu yhdessä haluavat aloittaa jonkin 
muun kielen opetuksen vapaaehtoisena A2-kielenä, voi koulu hakea muutosta ope-
tussuunnitelmaansa Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliseltä varhaiskasva-
tus- ja perusopetusjaostolta. 

A2-kielen opetus alkaa neljännellä vuosiluokalla ja B2-kielen opetus kahdeksannella 
vuosiluokalla. B2-latinan opiskelu alkaa kuitenkin jo seitsemännellä vuosiluokalla.  



A2-kielen opiskeluun tulee käyttää valinnaisainetunteja niin paljon kuin kullakin vuo-
siluokalla on mahdollista. Tämä merkitsee, että vuosiluokilla 4-7 oppilas opiskelee 
A2-kielen kahdesta vuosiviikkotunnista toisen perusopetuksen tuntijaon vähimmäis-
tuntimäärän ylittävänä opetuksena ja toisen valinnaisaineena ja vuosiluokilla 8-9 mo-
lemmat tunnit valinnaisaineena.  

A2-kielen ryhmäkoon tulee olla neljännen luokan alussa vähintään 14 oppilasta. 
Opetus voidaan oppilasalueen yhteisellä päätöksellä käynnistää pienemmälläkin 
koulukohtaisella oppilasmäärällä, jos oppilasalueen A2-kielen opiskelijoiden yhteis-
määrä riittää turvaamaan ko. kielen opiskelun jatkumon perusopetuksen loppuun 
saakka. Oppilasalueen koulut tarkistavat aloittavien oppilaiden määrän vuosittain. 
Alkavan B2-kielen ryhmän vähimmäiskoko on koulukohtaisesti harkinnanvarainen ja 
voi vaihdella lukuvuosittain.  

Oppilaalla, joka aloittaa A2- tai B2-kielen opiskelun, on oikeus saada opetusta maini-
tun vaatimustason mukaisesti perusopetuksen loppuun saakka. Oppilaan tulee sitou-
tua kielen opiskeluun. Kielen opiskelun lopettaminen tai kielen vaihtaminen on mah-
dollista vain erittäin painavista syistä. 

Koulujen tulee tukea oppilaiden laaja-alaista osaamista, kielitietoisuutta sekä kulttuu-
rista osaamista mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi valinnaisaine- ja kerhotarjon-
nassa. 

Tuntijako kielten opetuksessa: 

 
3. vuosi-
luokka 4. 5. 6. 7. – 9. 

A1 2 2 3 2 2/2/3 
A2 - 1+1 1+1 1+1 2/2/2 
B1 - - - 2 2/1/1 
B2 - - - - 0/2/2 

A2-kielen opetusta on kaksi vuosiviikkotuntia kaikilla vuosiluokilla 4 – 9. A2-kieltä 
opiskellaan luokilla 4 – 7 osittain valinnaisaineena ja osittain vähimmäistuntimäärän 
ylittävänä opetuksena. Luokilla 8 – 9 A2-kieli on kokonaan valinnaisaineena annetta-
vaa opetusta. B2-kieltä opiskellaan valinnaisaineena vuosiluokilla 8 ja 9 kaksi vuosi-
viikkotuntia kummallakin. Jos oppilas opiskelee sekä A2- että B2-kieltä, on osan kiel-
ten opiskelusta oltava minimituntimäärän ylittävää myös vuosiluokilla 8 – 9. Latina 
muodostaa poikkeuksen B2-kielistä, koska opiskelu alkaa jo 7. luokalla. Tämä kuva-
taan koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.  
 


