
Kielten opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla  

Oppilaan A1-kieli eli ensimmäisenä koulussa alkava vieras kieli 

Syksyllä 2020 koulunsa aloittaneet ekaluokkalaiset olivat ensimmäinen ikäryhmä, joilla A1-

kielen opetus alkoi jo ensimmäisellä luokalla. Jatkossa vierasta kieltä opiskellaan aina 1 

vuosiviikkotunti jo ensimmäisestä luokasta alkaen.  Kaikissa Turun kouluissa tarjotaan A1-

kielenä englantia. Lisäksi lukuvuodesta 2021-2022 alkaen A1- ruotsia voi opiskella 

Luostarivuoren koulussa ja A1-espanjaa Hannunniitun koulussa. Näihin kieliin voivat 

ilmoittautua ensisijaisesti oman koulualueen oppilaat. Ryhmää voidaan täydentää muualta 

tulevilla, jos luokassa on tilaa. Lisäksi muita vaihtoehtoja tarjoavat kieliluokat, joista alla 

tarkempaa tietoa. 

Kaksikielinen opetus (CLIL)  

Englannin, ranskan ja saksan kieliluokille sekä suomalais-venäläiselle luokalle hakeudutaan 

ensimmäiselle luokalle hakemisen yhteydessä. Hakijat kutsutaan kieliluokkatestiin. 

Kaksikielisessä opetuksessa ei edellytetä aiempaa vieraan kielen osaamista. Noin 25 % 

oppiaineiden sisältöjen opetuksesta on kohdekielellä peruskoulun ajan. Lisäksi A1-kielenä 

opiskellaan kohdekieltä. Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen tapahtuu 1.-2. luokilla 

suomen kielellä. Lisää kieliluokkatoiminnasta voit lukea osoitteesta www.kieliluokat.fi  

Varhainen täydellinen kielikylpy  

Ruotsin kielikylpyluokalle hakeudutaan pääsääntöisesti kielikylpyesikoulusta. Kielikylpy on 

tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu ruotsia äidinkielenään. Ruotsiksi annettavan opetuksen 

osuus on koko ohjelman ajan vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja 

esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 100 %, vuosiluokilla 1–2 noin 90%, 

vuosiluokilla 3-4 noin 70% ja vuosiluokilla 5-9 keskimäärin 50%. A1- kielenä on ruotsi. 

Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen tapahtuu 1.-2. luokilla ainoastaan kielikylpykielellä. 

Lisää voit lukea: Ruotsin kielikylpyluokat  

A1-kielenä muu kuin englanti 

Mikäli oppilas valitsee A1-kieleksi ensimmäisellä luokalla muun kielen kuin englannin, 

hänellä alkaa englanti A2-kielenä 4. luokalla. Kielen perusteella muualle kuin lähikouluun 

hakeutuminen ei oikeuta koulukuljetuksiin.   

Oppilaan oman äidinkielen opetus (MAI) 

MAI-opetukseen voi hakea oppilas, jonka äidinkieli tai kotona puhuttu kieli on muu kuin 

suomi tai ruotsi tai joka on oppinut kielen esimerkiksi ulkomailla asuessaan. Turun kaupunki 

tarjoaa oman äidinkielen opetusta tällä hetkellä 28 kielessä. Opetusta on kaksi tuntia 

viikossa. MAI-opetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta kohdasta Hakemukset ja päätökset 

(MAI-hakemus). Lisää voit lukea: Monikulttuurinen opetus  

http://www.kieliluokat.fi/
http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/erikoisluokat/kieliluokat/ruotsin-kielikylpyluokat
https://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu-ja-oppiaineet/monikulttuurinen-opetus-ja
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