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Esiopetuksen järjestäjät 
ja perusopetuksen järjestäjät
 Voimassaoloaika toistaiseksi 1.1.2023 alkaen 

Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen 
perustuu: 

L 628 /1998  37 § 3 mom 
A 986/1998  9 § 2 mom 

 
Kumoaa määräyksen nro 25/011/2005 
 
 

 
 

Muulla kuin koulun opetuskielellä ja vieraskielisessä koulussa annettavassa opetuksessa 
käytettävän opetuskielen hallinnan osoittaminen 

 
Opetushallitus on päättänyt, mitä edellytetään opetustoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 9 §:n 2 momentissa tarkoitetussa 
muulla kuin koulun opetuskielellä (kielikylpy- tai kohdekielellä annettava opetus) ja 
perusopetuslain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetussa erillisessä opetusryhmässä tai 
vieraskielisessä koulussa (vieraskielinen koulu) annettavassa esi- ja 
perusopetuksessa opettajalta vaadittavan opetuksessa käytettävän kielen hallinta on 
henkilöllä, joka on suorittanut joko: 
  
1. suomalaisessa yliopistossa vähintään 60 opintopisteen laajuiset kieliopinnot 

kielikylpy- tai kohdekielessä tai vieraskielisen koulun opetuskielessä tai 
vastaavan laajuiset, ulkomaisessa yliopistossa suoritetut kielikylpy- tai 
kohdekielen tai vieraskielisen koulun opetuskielen opinnot 
 

2. kaikki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaiseen tutkintoon 
sisältyvät osakokeet ylimmällä taitotasolla 5 kielikylpy- tai kohdekielessä tai 
vieraskielisen koulun opetuskielessä, ennen vuotta 2002 suoritetussa 
tutkinnossa kuitenkin taitotasolla 7 
 

3. kaikki yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) mukaiseen tutkintoon 
sisältyvät osakokeet ylimmällä taitotasolla 5 saamen kielessä, ennen vuotta 2002 
suoritetussa tutkinnossa kuitenkin taitotasolla 7, tai saamen kielilain 
(1086/2003) mukaisesti opintojen yhteydessä suoritetulla kielikokeella tai 
korkeakouluopinnoilla 
  

4. opettajakoulutuksen ulkomailla joko kohde- tai kielikylpykielellä tai 
vieraskielisen koulun opetuskielellä edellyttäen, että Opetushallitus on tehnyt 
myönteisen tai ehdollisen päätöksen kyseisen opettajankoulutuksen 
tuottamasta kelpoisuudesta esi- tai perusopetuksen opettajan tehtävään 
ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) tai sitä 
edeltäneiden lakien (1093/2007) tai (1597/1992), ulkomailla suoritettujen 
korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 
(1385/2015) tai sillä kumotun lain (531/1986), Euroopan yhteisön yleisen 
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tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain (1597/1992) 
tai opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
(986/1998) 21 §:n perusteella 
 

5. vähintään 80 opintopistettä alemman korkeakoulututkinnon opinnoista 
(kandidaatin tutkinto) kielikylpy- tai kohdekielellä tai muulla kuin esiopetuksen 
opetuskielellä, jolloin henkilö voi opettaa esiopetuksessa tai 
 

6. vähintään 80 opintopistettä ylemmän korkeakoulututkinnon opinnoista 
(kandidaatin ja maisterin tutkinnot) kielikylpy- tai kohdekielellä tai vieraskielisen 
koulun opetuskielellä, jolloin henkilö voi opettaa perusopetuksessa. 

 
Kielikylpy- tai kohdekielen hallinnan osoittamista edellä tarkoitetulla tavalla 
edellytetään siinä tapauksessa, että paikallisen esiopetusopetussuunnitelman 
mukaan kyseessä on Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 tarkoitettu 
kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy esiopetuksessa tai muu 
laajamittainen kaksikielinen esiopetus.  
 
Kohde- tai kielikylpykielen hallinnan osoittamista edellä tarkoitetulla tavalla 
edellytetään siinä tapauksessa, että paikallisen opetussuunnitelman mukaan 
kyseessä on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 tarkoitettu 
kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy tai muu laajamittainen 
kaksikielinen opetus. Suppeammassa kaksikielisessä perusopetuksessa kielen 
hallinnan osoittamiseksi riittää kaikkien osakokeiden suorittaminen kohdekielessä 
yleisestä kielitutkinnosta annetun lain (964/2004) mukaisessa tutkinnossa 
taitotasolla 4 tai jollain muulla edellä tarkoitetulla tavalla. 
 
Mikäli henkilö on osoittanut opetuskielen hallinnan määräyksellä, jonka tämä 
määräys kumoaa, on henkilöllä kuitenkin edelleen osoitettu asianomaisen kielen 
opettamiseen vaadittava opetuskielen hallinta. 
 
 

 Pääjohtaja Minna Kelhä 

   

   

 Opetusneuvos Annamari Kajasto 

   

 Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen 
asianhallintajärjestelmässä. 
  


