
A2-kielen opetus Mäntsälässä
lv. 2023-2024 

kieli-info huoltajille / pohjoinen oppilaaksiottoalue
15.2.2023 kello 18.00 alkaen

Teams
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Läsnäolijat kunnantalolla
opetuspäällikkö Janne Mäkinen,

opetuksen asiantuntija Leena Lemiläinen-Honkanen ja
saksan kielen opettaja Tuija Palmunen

Tervetuloa kaikille osallistujille!
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Kielten tuntimäärät perusopetuksen eri vuosiluokilla sekä kaikkien 
oppiaineiden tuntimäärät / viikossa 1.8.2023 alkaen
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* valinnainen ja vapaaehtoinen kieli, 
opetus toteutetaan osin lisätuntien (4.-7. lk) ja osin 
valinnaisten aineiden tuntien (8.-9. lk) avulla
** valinnainen ja vapaaehtoinen kieli, 
opetus toteutetaan valinnaisten aineiden tunneilla

• A1-kieli: englanti
• A2-kieli*: espanja, ranska, saksa tai venäjä
• B1-kieli: ruotsi
• B2-kieli**: espanja, ranska, saksa tai venäjä

kieli 1. lk. 2. lk. 3. lk. 4. lk. 5. lk. 6. lk. 7. lk. 8. lk. 9. lk.

A1-kieli 1 1 2 3 2 2 2 3 2

A2-kieli 2 2 2 2 2 2

B1-kieli 2 1 1,5 1,5

B2-kieli 2 2

Kaikki, 
ilman A2

20 20 23 24 25 25 30 30 30

Kaikki + 
A2

20 20 23 26 27 27 32 30 30
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• Pohjoisen oppilaaksiottoalueen A2-kielen opetus toteutetaan pääosin 
Ehnroosin/Myllymäen tai Riihenmäen koulussa
• eteläisen oppilaaksiottoalueen A2-kielen opetus toteutetaan 

yhteistyössä Tuusula kanssa (Hyökännummen ja Ohkolan koulut)
• Perustettavan kieliryhmän vähimmäiskoko on 14 oppilasta
• Mikäli pohjoisen oppilaaksiottoalueen johonkin kouluun tulee yli 14 

saman A2-kielen valinnutta, opetus voidaan järjestää myös tässä 
koulussa.

• Mikäli oppilasryhmän koko pienenee, se voidaan yhdistää 
Ehnroosin/Myllymäen tai Riihenmäen koulun ryhmään.

Mäntsälän sivistyslautakunnan 14.6.2022 
päättämät ratkaisut A2-kielen opetuksen 
järjestämiseen 1/3



Mäntsälän sivistyslautakunnan 14.6.2022 päättämät 
ratkaisut A2-kielen opetuksen järjestämiseen 2/3

• A2-kielen opetus järjestetään kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla 
tavalla 
• toimivalta Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimintasäännön mukaisesti 

opetuspäälliköllä, joka kohdentaa myös tuntikehyksen.

• A2-kielinä tarjotaan espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää

• Vapaaehtoisen ja valinnaisen A2-kielen opetus toteutetaan 
pääsääntöisesti lähiopetuksena

• Opetusta voidaan toteuttaa yhdysluokkaopetuksena
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Mäntsälän sivistyslautakunnan 14.6.2022 päättämät 
ratkaisut A2-kielen opetuksen järjestämiseen 3/3

• Oppilaskuljetukset järjestetään tarvittaessa Koulukuljetussäännön mukaisesti 
(Sivistyslautakunta 17.5.2022)

• Koulupäivän aikana tapahtuviin kuljetuksiin ei tehdä erikseen 
kuljetushakemusta

• Mäntsälän kunta voi järjestää opetuspaikkajärjestelyjen edellyttämät 
kuljetukset, vaikka oppilaalle ei olisi myönnetty koulukuljetusetuutta

• Koulukuljetussäännön mukaan, etenkin keskustan alueella oppilaat siirtyvät 
toiseen kouluun lähtökohtaisesti kävellen. Kulkumuodon valinnan päättää 
koulu, ja siinä huomioidaan oppilaiden ikätaso, matkan pituus, turvallisuus 
sekä siirtymiseen kuluva aika, jotta oppilas ehtii myöhästymättä opetukseen ja 
seuraavalle oppitunnille. 
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A2-opetuksen järjestelyt – yleistä infoa

• A2-kielen opiskeluun sitoudutaan vuosiluokkien 4-9 ajaksi.
• Etelä-Mäntsälän oppilaaksiottoalueen huoltajille on 

järjestetty oma info-ilta yhdessä Tuusulan pohjoisen 
yhteistyöalueen huoltajien kanssa ma 13.2.2023.

• Luokanopettajille toimitetaan A2-kieltä koskevaa 
materiaalia, jotta he voivat lyhyesti tutustua tarjolla oleviin 
kieliin viikoilla 9-10.
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A2-kielen opiskelu

saksan kielen opettaja Tuija Palmunen 
etunimi.sukunimi@edu.mantsala.fi
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¡Buenas noches!

Добрый вечер!

Bonsoir!

Guten Abend!

Suunnitelmissa 
uusi kieli?
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Näin valitset A2-kielen 

opetuksen asiantuntija 
Leena Lemiläinen-Honkanen 

etunimi.sukunimi@mantsala.fi
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Hakeutuminen A2-kielen opetukseen
• 3. vuosiluokan oppilaat tekevät A2-kielen valinnan 4. 

vuosiluokkaa varten kevätlukukaudella 2023 
• Huoltajat saavat tietoa kielen opiskelusta infoillassa 15.2.2023.
• Opetukseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeella, joka 

palautetaan viimeistään 9.3.2023.
• VismaSign-lomake soveltuu sekä tietokoneen selaimella että 

matkapuhelimella täytettäväksi. 
• Allekirjoitus edellyttää huoltajan vahvaa tunnistautumista esimerkiksi 

pankkitunnuksilla.

• Linkki ilmoittautumislomakkeeseen lähetetään huoltajille 
Wilma-viestillä https://www.vismasignforms.com/form/5d20beb2-ee3f-43bc-93c3-4726ef31071b

• Ilmoittautumisten perusteella kunnat tekevät yhdessä alustavan 
suunnitelman eri kouluihin perustettavista A2-ryhmistä.
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A2-kielen opetukseen sitoutuminen
• Alustavista kieliryh-

mistä tiedotetaan 
koteihin viimeistään 
viikolla 12 eli 
20-24.3.2023. 

• Samalla oppilaat ja 
huoltajat saavat 
täytettäväkseen 
paperisen sitoutumis-
lomakkeen.
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Sitoutumislomakkeen palautus ja 
loppukevään aikataulu
• Sitoutumislomake palautetaan oppilaan kouluun viimeistään 

24.3.2023. 
• Kieliryhmien perustaminen varmistuu palautettujen 

sitoutumisilmoitusten mukaisesti huhtikuun aikana.
• Kieliryhmien perustaminen varmistetaan oppilaille mahdollisimman 

pian.

• Sitoutumislomakkeella oppilas sitoutuu A2-kielen 
opiskeluun 9. vuosiluokan päättymiseen saakka.
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Kysymyksiä, keskustelua 
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Kiitos!

Janne Mäkinen, opetuspäällikkö
Tuija Palmunen, saksan kielen opettaja 

Leena Lemiläinen-Honkanen, opetuksen asiantuntija
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