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Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden
kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan
muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset,
opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma
ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat.
Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä
pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa.
Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.
Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteista 22.12.2014. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta
lukien. Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8.2016, seitsemännen vuosiluokan osalta 1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen vuosiluokan
osalta 1.8.2019.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellään paikallisesti päätettävistä opetussuunnitelmaratkaisuista (Luku 1). Opetuksen järjestäjän on päätettävä mm. kieliohjelmasta ja siitä, miltä
vuosiluokilta eri kielten opetus aloitetaan.
Jämsän sivistyslautakunta on päättänyt 23.2.2009/§4 kaupungin kieliohjelmasta. Kieliohjelmassa kolmannelta vuosiluokalta alkavasta
vieraasta kielestä käytetään nimitystä A1-kieli ja neljänneltä vuosiluokalta alkavasta vapaaehtoisesta vieraasta kielestä nimitystä A2-kieli.
A-kielten tavoitetaso on perusopetuksen päättyessä sama.
Seitsemänneltä vuosiluokalta alkavasta kielestä käytetään nimitystä

B1-kieli. Kahdeksannelta vuosiluokalta alkavasta valinnaisesta kielestä käytetään nimitystä B2-kieli.
Jämsän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman (luvun 2.6.)
mukaan peruskoulujen kieliohjelma on seuraava:
Kieli
englanti

Aloittamisajankohta
3. vuosiluokka

A2 -kieli (vapaavalintainen)
B1 -kieli (pakollinen)

saksa

4. vuosiluokka

ruotsi

7. vuosiluokka

B2 -kieli (vapaavalintainen)

saksa,
8. vuosiluokka
ranska,venäjä

A1 -kieli (pakollinen)

Vapaavalintaisen A2 -kielen opetus alkaa 4. vuosiluokalta. Se on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Sen jälkeen edellytetään valintaan sitoutumista. Ryhmän perustamisen ohjeellinen minimikoko on
15 oppilasta. Perustelluista syystä lautakunta voi myöntää aloitusluvan pienemmällekin ryhmälle. A2-kielen opetus järjestetään keskitetysti erikseen nimetyissä kouluissa ja oppilas siirtyy sen koulun oppilaaksi, jossa hänen valitsemaansa kieltä opetetaan. Kaupunki ei järjestä erilliskuljetuksia kielenopetuksen vuoksi.Vapaavalintaisen B2
-kielen ryhmäkoko on vähintään 10 oppilasta.
Jämsän sivistystoimenjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen
(20.12.2012/27§) Jämsän perusopetuksen uudistamistyötä valmistelevasta työryhmästä ja toimeksiannosta. Päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä on valmistella, ohjata ja johtaa opetussuunnitelmatyötä siten, että uudet opetussuunnitelmat noudattavat Opetushallituksen hyväksymiä perusteita ja Valtioneuvoston tuntijakopäätöstä.
Sivistystoimenjohtaja on nimennyt työryhmään seuraavat henkilöt:
- opetusjohtaja Sami Lahti, puheenjohtaja
- perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri (Paunun koulu)
- perusopetuksen rehtori Antti Manninen (Mäntykallion
koulu)
- perusopetuksen rehtori Eira Hietajärvi (Vitikkalan
koulu), varasihteeri
- perusopetuksen rehtori Tapani Vihro (Kuoreveden
yhteinäiskoulu), varapuheenjohtaja ja sihteeri
- lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg
- varhaiskasvatusjohtaja Merja Huolman-Rihkajärvi
- päiväkodinjohtaja Tiina Tammela (Puukilan päiväkoti)
Sivistyslautakunta on nimennyt (7.3.2013/§ 22) perusopetuksen ope-

tussuunnitelman uudistamistyötä valmistelevaan työryhmään edustajakseen Matti Similän. Kuhmoisten kunta on nimennyt työryhmään
edustajakseen sivistystoimenjohtaja Pertti Terhon sekä Kuhmoisten
yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin Jaana Hartuksen.
Työryhmä on toteuttanut marraskuussa 2014 kyselyn Jämsän sekä
Kuhmoisten kuntien oppilaille, huoltajille sekä opettajille A2 –kielen
vaihtoehdoista. Wilma-ohjelman kautta toteutetussa kyselyssä on
tiedusteltu, mitä A2 -kieltä oppilaat, huoltajat tai opettajat toivoisivat
opiskeltavan Jämsän/Kuhmoisten kouluissa. Vastaajia oli kaikkiaan
328. Kyselyn tulokset olivat seuraavat: saksan kieli 124 vastaajaa,
ranskan kieli 43 vastaajaa, venäjän kieli 113 vastaajaa ja espanjan
kieli 48 vastaajaa.
Työryhmä on käsitellyt paikallista kieliohjelmaa ja toteutetun kyselyn
tuloksia kokouksessaan 18.11.2014. Kyselyn tulosten perusteella
työryhmä on laatinut ehdotuksen kieliohjelmasta, jonka mukaan uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan A2 -kielinä olisi Jämsän
peruskouluissa mahdollista opiskella joko saksan kieltä tai venäjän
kieltä 4. vuosiluokalta alkaen. Muut kielivalinnat ja ryhmäkoot työryhmä säilyttäisi nykyisen kieliohjelman mukaisena.
Työryhmä on vielä pyytänyt ehdotuksesta lausunnot opettajilta, oppilailta ja huoltajilta. Oppilaiden näkemystä ovat edustaneet koulujen
oppilaskunnat. Huoltajilla on ollut mahdollisuus 5.12.2014 asti kommentoida kieliohjelmaehdotusta peda.net –sivustolle. Työryhmä on
10.12.2014 käsitellyt opettajilta, oppilailta ja huoltajilta kieliohjelmaehdotuksesta saadut lausunnot.
Työryhmä esittää sivistyslautakunnalle kieliohjelman A2 -kielten vaihtoehdoiksi saksan ja venäjän kielen 4. vuosiluokalta alkaen. Edelleen
päätettiin, että valintatilanteessa kielistä ei tule toisiaan poissulkevia
vaihtoehtoja, vaan jo huoltajalle esitettävässä kyselyssä annetaan
mahdollisuus ilmoittaa siitä, jos valittu kieli ei toteudu, haluaako
huoltaja valita toisen kielivaihtoehdon. Muilta osin pitäydyttiin nykyisen kieliohjelman mukaisiin kielivalintoihin ja ryhmäkokoihin.
A1 -kielen osalta esitetään opiskelun aloittamista 2. vuosiluokalta alkaen.
Kieli
Aloittamisajankohta
A1 -kieli (pakollinen)
englanti
2. vuosiluokka
A2 -kieli (vapaavalintainen)
B1 -kieli (pakollinen)

saksa,
venäjä
ruotsi

4. vuosiluokka

B2 -kieli (vapaavalintainen)

saksa,
8. vuosiluokka
ranska venäjä

6. vuosiluokka

Jämsän sivistyslautakunnan johtosäännön 1 § mukaan sivistyslautakunta päättää kuntakohtaiset opetus- ja kasvatussuunnitelmat ja näiden suunnitelmien periaatteet.
Opetusjohtaja Sami Lahti selvitti asiaa kokouksessa.
Ehdotus

Sivistystoimenjohtaja
Sivistyslautakunta hyväksyy Jämsän perusopetuksen uudistamistyötä valmistelevan työryhmän ehdotuksen Jämsän perusopetuksen
kieliohjelmaksi 1.8.2016 alkaen, edellyttäen, että se hyväksyy
29.1.2015 käsittelyssä olevan tuntijaon.
Sivistyslautakunta käsittelee 29.1.2015 tuntijaon, jossa päätetään
tuntimäärät ja sijoittumiset vuosiluokille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

