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Lausuntopyyntö luonnoksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä 
perusopetusasetuksen muuttamisesta 

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö 26.6.2018, OKM/27/010/2018

LAUSUNTO LUONNOKSESTA PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN OPETUKSEN VALTAKUNNALLISISTA 
TAVOITTEISTA JA TUNTIJAOSTA ANNETUN ASETUKSEN SEKÄ PERUSOPETUSASETUKSEN 
MUUTTAMISESTA

Suomen Vanhempainliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Vanhempainliitto pitää ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) varhentamista alkamaan 
perusopetuksen ensimmäisellä luokalla myönteisenä. Kielenopetuksen varhentaminen mahdollistaa 
lasten kielellisen herkkyyskauden hyödyntämisen. Vieraan kielen oppimisessa on todettu 
saavutettavan parhaat tulokset, kun opetus aloitetaan varhaisella iällä. Ehdotus kielenopetuksen 
varhentamisesta edistää osaltaan koulutuksellisesta tasa-arvoa: se tarjoaa kaikille oppilaille 
tasapuoliset mahdollisuudet varhaiseen kielenopetukseen. Tällä hetkellä se on mahdollista vain 
osassa kunnista. 

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että A1 -kielen varhentaminen on tarkoitettu kaikille oppilaille. 
Varhennetun kielenopetuksen tulee olla lapsia innostavaa, toiminnallista ja alkuopetukseen 
soveltuvaa. Sen tulee tukea myös oppimisessa tukea tarvitsevien kielenoppimista. Toiminnallisella, 
alkuopetukseen soveltuvalla kielenopetuksella voidaan vahvistaa myös laajemmin lasten 
kiinnostusta kieliin ja kielten opiskeluun. Jotta varhennetulle kielenopetukselle asetetut tavoitteet 
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saavutetaan, opettajien pedagogisesta ja ainedidaktisesta osaamisesta tulee huolehtia. On 
ensiarvoisen tärkeää avata kielenopetuksen varhentamista oppilaiden vanhemmille ja sitouttaa 
vanhemmat mukaan innostamaan kielen oppimiseen. 

Suomen Vanhempainliitto on huolissaan oppilaiden kielivalintojen yksipuolistumisesta ja 
vapaavalintaisten kielten opiskelun vähenemisestä.  Pedagogisesti onnistuneesti toteutettuna 
kielenopetuksen varhentaminen voi lisätä oppilaiden kiinnostusta vapaaehtoisten ja valinnaisten 
kielten opiskeluun. Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että kielenopetuksen varhentamisen 
vaikutuksia seurataan ja tarkastellaan sen vaikutuksia myös vapaavalintaisten ja valinnaisten kielten 
opiskeluun niin kunnan kuin valtakunnallisellakin tasolla. 

Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että opetuksen järjestäjät etsivät kielten opiskelun vahvistamiseen 
ja kielivalikoiman kasvattamiseen keinoja. Kieltenopiskelun monipuolistaminen edellyttää kunnissa 
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. Kieliä opiskellaan paljon siellä, missä niiden tarjonta on 
laajaa. Vanhemmilla on suuri vaikutus kielivalintoihin etenkin alakouluissa. Aktiivisella kodin ja 
koulun yhteistyöllä ja sillä, miten kieltenopetuksesta koteihin viestitään ja miten oppilaita ja heidän 
vanhempiaan niihin kannustetaan, on vaikutusta kielivalintoihin. 

Lausunnon keskeinen sisältö*

Suomen Vanhempainliitto pitää ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) varhentamista alkamaan 
perusopetuksen ensimmäisellä luokalla kannatettavana. Varhennetun kielenopetuksen tulee olla 
innostavaa, toiminnallista ja kaikille oppilaille soveltuvaa. Kielenopetuksen varhentamista tulee 
avata vanhemmille ja sitouttaa heidät mukaan kielen oppimisen tukemiseen. Toiminnallisella, 
alkuopetukseen soveltuvalla kielenopetuksella voidaan vahvistaa lasten kiinnostusta kieliin ja kielten 
opiskeluun. Kunnissa tulee tehdä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä kielten opiskelun 
monipuolistamiseksi. Aktiivisella kodin ja koulun yhteistyöllä ja sillä, miten kielten opetuksesta 
koteihin viestitään ja miten oppilaita ja heidän vanhempiaan niihin kannustetaan, on vaikutusta 
kielivalintoihin.    
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