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Kolmasluokkalaisten huoltajille                                               
 
 
VAPAAEHTOISEN KIELEN (A2) VALINTA 
 
 
Seinäjoen peruskoulujen opetussuunnitelman mukaisesti lapsellanne on mahdollisuus aloittaa 
englannin kielen (A1-kieli) lisäksi vapaaehtoisena aineena (A2-kieli) ruotsin, espanjan, saksan tai 
ranskan kielen opiskelu neljännellä luokalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2-kieliopintoja valittaessa on hyvä muistaa, että pakollinen B1-ruotsi alkaa uuden 
opetussuunnitelman mukaisesti 6. luokalta, ellei lapsenne ole valinnut vapaaehtoista A2-ruotsia. 
Ruotsin kielen opiskelu alkaa kaikilla siis viimeistään 6. luokalla. 
  
Kouluissa aloitetaan oppilaiden enemmistön valitsemat kielet, kun ryhmäkoko on riittävä.  
 
 
Ryhmät muodostuvat seuraavilla oppilasmäärillä: 
 
 

- ruotsi: koulun vuosiluokilla korkeintaan 18 oppilasta; valitsijoita vähintään 10. Jos oppilaita 
on enemmän kuin 18, on ruotsin ryhmäkoon alaraja 15 oppilasta 
 

- espanja, saksa ja ranska: koulun vuosiluokilla korkeintaan 18 oppilasta; valitsijoita vähintään 
10. Jos oppilaita on enemmän kuin 18, on ryhmäkoon alaraja 12 oppilasta 
 

  
 
Valintalomakkeeseen merkitään varsinainen valinta sekä mahdollisuuksien mukaan myös varavalinta. 
Tämä on ryhmien muodostumisen kannalta erityisen tärkeää. Jos oppilaan ensimmäisenä valitsemaan 
kieleen ei muodostu ryhmää valintojen pienestä määrästä johtuen, saattaa varavalintana olleen 
kielen ryhmä toteutua.  
 
Mikäli ryhmää ei muodostu kumpaankaan oppilaan valitsemaan kieleen, voi hän halutessaan siirtyä 
kokonaan toiseen kouluun tai käydä A2-kielen tunneilla toisessa koulussa. A2-kielen takia koulua 
vaihtavia ei kuljeteta toiseen kouluun, mutta yleiseen kulkuneuvoon voi saada matkakortin (julkinen 
liikenne). 
 
Oppilas voi halutessaan myös liittyä koululla mahdollisesti toteutuvaan toisen A2-kielen ryhmään, 
vaikka hän ei alun perin olisi ko. kieltä valinnutkaan. 
 
 

 
Valinnat tehdään täyttämällä kielivalinta-lomake Wilma-järjestelmässä. Ohje 
täyttämisestä tämän tiedotteen lopussa. Lomake julkaistaan huoltajille Wilmassa 
perjantaina 20.1.2023 ja valinta tulee tehdä viimeistään perjantaina 27.1.2023. 
 

Huom! Kaikkien kolmasluokkalaisten huoltajien tulee täyttää lomake. Siinä 
tapauksessa, että lapsenne ei aloita vapaaehtoisen kielen opiskelua, merkitään 
lomakkeeseen “ei valintaa”. Koska kyseessä on vapaaehtoinen kielivalinta, opetuksen 
järjestäjä ei kuitenkaan tiedustele vastausten perään hakuajan umpeuduttua. Oppilas 
ei ole oikeutettu valinnaiseen kieleen, jos koti on unohtanut ilmoittaa kielivalinnan 
määräaikaan mennessä. 

 



 

Miten valinta vaikuttaa lukujärjestykseen? 
 

- Luokilla 4–9 vapaaehtoista A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. 
 

- Alakoulussa A2-kielen valinneilla oppilailla on viikossa kaksi tuntia enemmän kuin muilla. 
 

- Yläkoulussa A2-kielen opiskelijalla on 7. luokalla tunteja hieman enemmän kuin muilla. A2-
ruotsin opiskelijoilla 1vvt ja muiden A2-kielten opiskelijoilla 2 vvt muita enemmän. 

 
- Oppilaat, jotka ovat opiskelleet ruotsia alaluokilla A2-kielenä, jatkavat opiskelua yläkoulussa 

omissa ryhmissään.  
 

- A2-espanjan, -saksan tai -ranskan valinneet jatkavat kielen opiskelua A-kielen tasolla luokkien 
7–9 ajan valinnaisena oppiaineena. 

 
 
A2-ruotsin opiskelu ei vaikuta valinnaisaineiden määrään. Muiden A2-kielten opinnot 8.– ja 9. luokalla 
lasketaan osaksi oppilaan VAL-kiintiön opintoja, tällöin oppilaalle jää vapaasti valittaviksi 2 vvt VAL-
kiintiön opintoja sekä taide-taitoaineiden valinnaisaineet.  
 
A2-kieltä opiskeleva oppilas voi muiden tavoin hakeutua yläkoulua aloittaessaan liikunta-, musiikki- 
ja matemaattis-luonnontieteellisille luokille.   
 
A2-kielen opinnoissa on tavoitteena peruskoulun loppuun mennessä sama kielen hallinnan taso kuin 
englannin kielessä. Oppilaalta tämä edellyttää ahkeruutta ja kiinnostusta kielten opiskeluun. Jos 
epäilette lapsenne jaksamista tai pärjäämistä, asiasta kannattaa keskustella lapsen luokanopettajan 
ja englannin opettajan kanssa. Menestyminen äidinkielessä ja englannin kielessä kertoo osaltaan, 
missä määrin lapsen opinpolkua voi laajentaa A2-kielen opinnoilla. Jatko-opintoihin pääsyyn ei A2-
kielen valinta vaikuta, mutta joihinkin opiskelupaikkoihin siitä saattaa saada lisäpisteitä. 
 
 
Tehty A2-kielivalinta on aloittamisen jälkeen sitova. Ryhmien muodostamisen ja käytännön 
järjestelyjen vuoksi kielen opiskelua ei voi peruskoulun aikana keskeyttää kuin hyvin painavasta 
oppilashuollollisesta syystä. Valinta tehdään siis koko peruskoulua koskevana. Painava syy voi olla 
esimerkiksi laajat vaikeudet koulunkäynnissä tai erittäin heikko menestyminen kyseisessä kielessä. 
 
Lapsellanne on myös myöhemmässä vaiheessa mahdollisuus valita lyhyempiä kielten oppimääriä (B2-
kieli) pakollisen englannin ja ruotsin lisäksi. 8. luokalta alkaen on mahdollista opiskella ainakin saksan, 
ranskan, espanjan ja venäjän kieltä edellyttäen, että valitsijoita on riittävästi. 
 
Valinnaiskielistä pidetään tammikuussa alakouluissa oppituntien aikana esittelyjä oppilaille. 
Valinnaiskieliin voi tutustua myös Seinäjoen kaupungin opetustoimen internetsivulla 
www.seinajoki.fi/kieltenopetus 
 
Monipuolinen kielitaito edesauttaa kansainvälistymistä. Kieliä kannattaa opiskella!   
  
Seinäjoki 15.12.2022 
   
 
Marika Ojala 
vs. perusopetusjohtaja 
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Ohje huoltajille: A2-kielivalinta Wilmassa  

  

1. Kirjaudu selaimella Wilmaan osoitteessa https://seinajoki.inschool.fi/ Huom! 

Hakemusta ei voi täyttää Wilman sovelluksessa.   

2. Valitse ylärivin sinisestä palkista tai kolmen pisteen takaa Hakemukset ja 

päätökset  

  
  

3. Valitse Tee uusi Hakemus >> Vapaaehtoisen kielen valinta 4.luokalta alkaen  

  
  

4. Täytä lomake ja tallenna tiedot  

5. Valintaa voi muokata hakuajalla 20.1.2023 – 27.1.2023 (katso erillinen ohje) 
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Valinnan muokkaaminen  
 

1. Kirjaudu Wilmaan https://seinajoki.inschool.fi/  

2. Valitse Hakemukset ja päätökset   

  

3. Valitse Avoimet hakemukset  

  

  

  

4. Valitse H11 Kielivalinta  

  

5. Valitse oikeasta yläkulmasta Lomakkeet >> Vapaaehtoisen kielen valinta 

4.luokalta alkaen  

  

6. Muokkaa valintaa ja tallenna tiedot  
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