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§ 67
Suomenkielisen perusopetuksen A1-oppimäärän kielten opetus-
suunnitelma 1.1.2020 alkaen

HEL 2019-012033 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti hyväk-
syä liitteen yksi mukaisen Helsingin kaupungin suomenkielisten perus-
koulujen perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 
1–2.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet

1 A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2_1.1.2020 alkaen
2 Määräys-oph-1082-2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain 1.8.2016 
alkaen. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma koostuu 
kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetuslautakunnan suomenkieli-
nen jaosto on hyväksynyt koulujen kieliohjelmat ja painotetut opetukset 
kokouksessaan 24.2.2015 (§ 11 ja § 12). Opetussuunnitelman kunta-
kohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä 
jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 
14). Koulujen opetussuunnitelmat löytyvät internetistä osoitteesta 
http://ops.edu.hel.fi.
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Helsingissä kaikille yhteisen A1-kielen opetuksen aloittaminen ensim-
mäiseltä luokalta hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suo-
menkielisessä jaostossa 19.12.2017 (§ 36). Päätöksensä mukaisesti 
kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen perusopetus hyväk-
syi A1-kielen tuntijaon 24.4.2018 (§ 20). Helsingissä A1-kieltä opiskel-
laan kaksi vuosiviikkotuntia ensimmäisellä ja kaksi vuosiviikkotuntia toi-
sella vuosiluokalla. Kuntakohtainen A1-kielen opetussuunnitelma hy-
väksyttiin 12.6.2018 (§ 29).

Opetushallitus on antanut 14.5.2019 määräyksen perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden 2014 lukuja 13 ja 14 koskevista muutok-
sista ja täydennyksistä, jotka koskevat A1-kielen opetusta vuosiluokilla 
1–2. Valtakunnallinen opetussuunnitelma ja määräyksen mukaiset 
muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 
päättää toimintaäännön mukaisesti kuntakohtaisesta opetussuunnitel-
masta. Nyt hyväksyttäväksi esitettävä A1-kielten opetussuunnitelmat, 
joka on laadittu valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteiden ja si-
sältöjen sekä opetushallituksen määräyksen mukaisesti. Valtakunnalli-
nen opetussuunnitelma sisältää opetuksen tavoitteet, opetuksen tavoit-
teista johdetut oppimisen tavoitteet, tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 
sekä laaja-alaisen osaamisen painotukset. 

Helsingin kuntakohtaiseen A1-kielen opetussuunnitelmaan on tarken-
nettu laaja-alaisen osaamisen painotuksia sekä opetuksen tavoitteista 
johdettuja sisältöalueita. Helsingin kuntakohtaiset tarkennukset on tehty 
16.6.2018 (§ 6) hyväksytyn A1-kielten kuntakohtaisen opetussuunni-
telman tarkennusten pohjalta. Tuolloin kuntakohtainen opetussuunni-
telma tuotettiin yhteistyössä opettajatyöryhmän kanssa. Työryhmään 
kuului sekä luokanopettajia että eri kielten aineenopettajia. Opetus-
suunnitelmaprosessin aikana myös oppilailla, huoltajilla ja opettajilla oli 
mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaa.

Kouluilla on mahdollisuus tehdä tarkennuksia tai koulukohtaisia paino-
tuksia kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan. Nämä kirjataan koulun 
opetussuunnitelmaan.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 31023444

satu.koistinen(a)hel.fi

Liitteet



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2019 3 (3)
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 
suomenkielinen jaosto

Asia/5
10.12.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 51300 Töysänkatu 2 D +358 9 310 8600 0201256-6 FI2922661800003009
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
kasvatusjakoulutus@hel.fi www.hel.fi/kasvatusjakoulutus +358 9 86390 FI02012566

1 A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2_1.1.2020 alkaen
2 Määräys-oph-1082-2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Perusopetuksen alueelliset palvelut


