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Ilmajoen kunnan perusopetuksen kieliohjelma 1.8.2016 alkaen 

Valtioneuvosto on 28.6.2012 antanut asetuksen (422/2012) perusopetuslaissa tarkoitetun 
opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus on hyväksynyt 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Uudet opetussuunnitelmat otetaan 
käyttöön portaittain opetushallituksen määräyksen (104/011/2014) mukaan 1–6 vuosiluokalla 
1.8.2016 alkaen, 7. vuosiluokalla 1.8.2017 alkaen, 8. vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja 9. 
vuosiluokalla 1.8.2019 alkaen. 

 A1-kieli, (ensimmäinen vieras kieli), tarjotaan kaikissa kouluissa englantia.  
 A2-kieli, jonka valinta on vapaaehtoinen, on mahdollisuus opiskella ruotsia.  

 
Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Mikäli ryhmää ei synny omaan 
kouluun, on oppilaalla oikeus siirtyä toisen koulun kieliryhmään. Mahdollisia koulumatkan 
kustannuksista ei korvata, vaan kustannuksista vastaavat huoltajat. A2-kielen opiskelua ei voi 
ilman erityisen painavaa syytä keskeyttää perusopetuksen aikana. 
 
Vapaaehtoinen A-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti, sen jälkeen kielivalinta on sitova 
koko peruskoulun ajan. 

 
Hyväksyttäväksi vapaaehtoisen A-kielen keskeyttämisperusteeksi katsotaan virhevalinta, joka 
perustuu 

 puutteellisiin kielen oppimisedellytyksiin 
 yleisiin oppimisvaikeuksiin 
 terveydellisiin syihin tai 
 oppilaan koulunkäyntiä ratkaisevasti vaikeuttavaan elämäntilanteeseen. 
 

Menettelytapa keskeytystä haettaessa 
 huoltajan esittämä kirjallinen pyyntö 
 opettajien kuuleminen 
 asiantuntijalausunnot harkinnan mukaan. 

Mahdollisen keskeyttämispäätöksen tekee rehtori /koulunjohtaja asianosaisia kuultuaan. 
 

B1-kieli 
Peruskoulun 6. vuosiluokalla oppilas aloittaa B1-kielen, joka on ruotsi. Asetus opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) määrittelee luokanopettajat kelpoisiksi antamaan 
luokanopetusta, mikä tarkoittaa sitä, että luokanopettajat ovat muodollisesti päteviä opettamaan 
alakoulussa myös ruotsia. Ilmajoen kunnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että 
opetusta antaa ruotsin kielen aineopintoja opiskellut pätevä opettaja. 

 
B2-kieli 
B2-kielenä (valinnainen) voidaan tarjota saksaa, ranskaa ja venäjää. Kielivalinta tehdään 
seitsemännen luokan kevätlukukaudella. B2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun asti kaksi tuntia 
viikossa. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 10 oppilasta. 

 
Etäopetus 
Perusopetuksessa pyritään resurssien puitteissa opettamaan kieliä myös verkkovälitteisesti. 
Etäopetus voi palvella etenkin pieniä kouluja, joissa ei yksin muodostuisi kielen ryhmää. 
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Kieliohjelma 1.8.2016 alkaen: 

 
Kieliohjelmaan kootun kielitarjonnan lisäksi järjestetään 2. luokalla varhennettua englannin 
opetusta kielisuihkumaisesti omana erillisenä vuosiviikkotuntinaan tai monimuoto-opetuksena 
muun opetuksen yhteydessä. 
 
A2-kielen opiskeluun tulee käyttää valinnaisainetunteja niin paljon kuin kullakin vuosiluokalla on 
mahdollista. Tämä merkitsee, että vuosiluokilla 4-7 oppilas opiskelee A2-kielen kahdesta 
vuosiviikkotunnista toisen perusopetuksen tuntijaon vähimmäistuntimäärän ylittävänä opetuksena 
ja toisen valinnaisaineena ja vuosiluokilla 8-9 molemmat tunnit valinnaisaineena. A2- ja B2 –kielten 
opetukseen käytetään siis valinnaisiin (VAL) varattuja vuosiviikkotunteja. 

A2-kieli lisää oppilaan kokonaistuntimäärää, jos oppilaalla on myös B2-kieli. B2-kieli sisältyy 
valinnaisiin aineisiin ja siten oppilaan kokonaistuntimäärään. Mikäli A-2 kieli on toinen kotimainen 
kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B-1 kielelle varatut vuosiviikkotunnit. A-2 kielen 
valinneet etenevät oman opinto-ohjelmansa mukaisesti.  

Yläkoulussa A2-kieli luetaan yhdeksi valinnaisaineeksi. Tarkennuksena A2-kielen opetuksessa 
yläkoulussa on huomioitava, että 8-9 vuosiluokilla A2 -kieli korvaa B1 –kielen. Vuosiluokalla 7 
opetetaan 2 tuntia A2-kieltä. Näistä tunneista yksi korvaa B1- ruotsin, mutta toinen tunti on 
tuntijaon ylittävää opetusta, koska vuosiluokalla 7 ei ole valinnaisuutta. 

Kielet 1 
lk 

2 
lk 

3 
lk 

4 
lk 

5 
lk 

6 
lk 

7 
lk 

8 
lk  

9 
lk 

Opetusryhmän aloituskoko 

A1 englanti 
(16 tuntia) 

  2 2 3 2 2 2 3  

A2 ruotsi 
(12 tuntia) 

   2 2 2 2 2 2 Vapaaehtoisen A2 –kielen opetusryhmän 
aloituskoko on 12 oppilasta.  

 
B1 ruotsi  
(7 tuntia) 

     2 1 2 2  

B2 saksa/ 
ranska/ 
venäjä  
(4 tuntia) 

       2 2 Valinnaisen B2 –kielen opetusryhmän 
aloituskoko on 10 oppilasta. 

 

Kielisuihku/ 
englanti  
(1 tunti) 

 1         
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Maakunnallinen tuntijako. Eteläpohjalainen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen.

 


