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Perusopetuksen järjestäjät Voimassaoloaika 1.1.2020 alkaen toistaiseksi

Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen 
perustuu:

Perusopetuslaki (628/1998) 14 § (muutettu 477/2003) 
Valtioneuvoston asetus (422/2012) 6 § (muutettu 
793/2018)

Muuttaa määräystä nro 104/011/2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien 
Al-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2

Opetushallitus on tänään päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2014 alla mainitut luvut koskien vuosiluokkien 1-2 
toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A-oppimäärän opetusta liitteen 
mukaisesti.

Luvun 13 alaluvun 13.1 kohdan Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen alla olevan 
tekstikappaleen jälkeen lisätään uusi liitteen mukainen tekstikappale.

Luvun 13 alaluvun 13.4.2 kohdan Toinen kotimainen kieli (ruotsi, finska) alaotsikon 
Oppiaineen tehtävä alla olevan tekstin loppuun lisätään uusi liitteen mukainen 
tekstikappale.

Luvun 13 alaluvun 13.4.2 alaotsikko Ruotsin kielen A-oppimäärän opetuksen 
tavoitteet vuosiluokilla 1-2 muutetaan liitteen mukaiseen muotoon. Alaotsikon uusi 
otsikko on Ruotsin kieli, Al-oppimäärä vuosiluokilla 1-2.

Luvun 13 alaluvun 13.4.2 alaotsikko Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän 
opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 muutetaan liitteen mukaiseen muotoon. 
Alaotsikon uusi otsikko on Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, Al-oppimäärä 
vuosiluokilla 1-2.

Luvun 13 alaluvun 13.4.2 alaotsikko Mäl för undervisningen i A-lärokursen i finska i 
ärskurs 1-2 muutetaan liitteen mukaiseen muotoon. Alaotsikon uusi otsikko on 
Suomen kieli, Al-oppimäärä vuosiluokilla 1-2 (finska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2).

Luvun 13 alaluvun 13.4.2 alaotsikko Mäl för undervisningen i A-lärokursen i 
modersmälsinriktad finska i ärskurs 1-2 muutetaan liitteen mukaiseen muotoon. 
Alaotsikon uusi otsikko on Suomen kieli, äidinkielenomainen suomi, Al-oppimäärä 
vuosiluokilla 1-2 (finska, modersmälsinriktad finska, Al-lärokurs i ärskurs 1-2).

Luvun 13 alaluvun 13.4.3 kohdan otsikko Vieras kieli, A-oppimäärä muutetaan. Uusi 
otsikko on Vieras kieli/saamen kieli, Al-oppimäärä. Otsikko Englanti, muu vieras
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kieli, saamen kieli jätetään pois. Otsikon alla olevan alaotsikon Oppiaineen tehtävä 
loppuun lisätään uusi liitteen mukainen tekstikappale.

Luvun 13 alaluvun 13.4.3 alaotsikko Englannin/muun vieraan kielen/saamen kielen 
opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 muutetaan liitteen mukaiseen muotoon. 
Alaotsikon uusi otsikko on Vieras kieli/saamen kieli, Al-oppimäärä vuosiluokilla 1-2.

Luvun 14 alaluvun 14.1 kohta Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe muutetaan 
liitteen mukaiseen muotoon.

Määräys edellyttää, että perusopetuksen järjestäjä määrittelee toisen kotimaisen 
kielen ja vieraiden kielten Al-oppimäärän tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2 
sekä tekee tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten Al- 
oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6.

Mikäli opetuksen järjestäjä on jo ennen tätä määräyksen antamista määritellyt 
paikallisessa opetussuunnitelmassa toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten Al- 
oppimäärien tavoitteet ja sisällöt vuosiluokille 1 ja 2, ne tulee muuttaa ja tarkentaa 
tämän määräyksen mukaisesti.

Paikallinen vuosiluokkien 1-2 Al-kielen opetusta koskeva opetussuunnitelman osa 
tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.1.2020. Uusien perusteiden mukaan laadittujen 
paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten 
perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia.

Opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen kotimaisen kielen ja 
vieraiden kielten Al-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin vuosiluokille 3-6 
opetuksen järjestäjän päättämässä aikataulussa siten, että Al-kielen opiskelu 
muodostaa jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle.

Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa 
siitä.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Opetusneuvos Ulla Laine
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