Ruotsin korvaavaa vierasta kieltä opiskellaan
perusopetuksen ajan, ja tästä oppimäärästä saa
arvosanan perusopetuksen päättötodistukseen.

Toisen asteen opinnot:
• opiskelija on yhä mahdollista vapauttaa ruotsin
opiskelusta
• mahdollisuudet jatkaa kokeilukielen opiskelua tai
aloittaa ruotsin opinnot on hyvä selvittää paikallisesti

Ylioppilastutkinto:
• ruotsin opiskelun poisvalinnalla on vaikutuksia siihen,
mitä ylioppilastutkinnon kokeita kokelas suorittaa
pakollisina kokeina

Toisen
kotimaisen kielen
kokeilu alkaa
– tietoa huoltajille

Yliopistot ja korkeakoulut:
• tutkinnon osana opiskelijan tulee osoittaa ruotsin
kielen taito, jota vaaditaan henkilöstöltä valtion ja
kuntien viroissa (ns. virkamiesruotsi)
• kokeiluun osallistuneille voidaan järjestää ruotsin
opetusta valtionavustuksin. Toisen kotimaisen kielen
opinnoista voi myös saada vapautuksen, mutta
päätöksistä vastaa kyseinen yliopisto tai korkeakoulu

Työelämä

Käykö lapsesi koulua alueella, jolla toisen
kotimaisen kielen kokeilu käynnistyy
syksyllä 2018?

Ruotsin kielen taidon puuttuminen saattaa
haitata viransaantia tai se voi aiheuttaa tilanteita,
joissa ruotsia osaamaton joutuu sitä osaavia
huonompaan asemaan.

Harkitsetko lapsesi osallistumista kokeiluun, jossa
B1-ruotsin sijaan voi opiskella koulun tarjoamaa
muuta vierasta kieltä?

Ruotsin kielen sijaan opiskellun kielen osaaminen
saattaa myös parantaa mahdollisuuksia työllistyä
tulevaisuudessa.

Tarkista kokeilussa tarjottava kieli lapsesi
koulusta.

Voiko kokeilun keskeyttää?

• tarjota mahdollisuus opiskella jotain muuta vierasta
kieltä B1-ruotsin sijaan
• saada tietoa kokeilussa mukana olleiden oppilaiden
opintopolusta perusopetuksen jälkeen
• seurata muun muassa vaikutuksia oppimistuloksiin
ja opiskelumotivaatioon.

• oppilaan huoltaja voi ennen 7. vuosiluokan alkamista
hakea kokeilun keskeyttämistä, jolloin koulu on
velvollinen järjestämään oppilaalle tukiopetusta
ruotsin kielessä
• huoltaja voi hakea kokeilun keskeyttämistä myös
myöhemmin. Opetuksen järjestäjä voi hylätä
hakemuksen, jos keskeyttäminen vaarantaisi
oppilaan mahdollisuudet saada perusopetuksen
päättötodistus

Kokeiluun voivat osallistua oppilaat, jotka

Mitä muuta on hyvä tietää?

• aloittaisivat ruotsin opiskelun 1.8.2018 alkavana
lukuvuonna
• eivät ole opiskelleet kokeilussa tarjottavaa
vierasta kieltä.

Koulussa järjestetään tavalliseen tapaan ruotsin
opetusta oppilaille, jotka eivät osallistu kokeiluun.
Osana kokeilua tehdään seurantatutkimus, jolla halutaan
selvittää toisen kotimaisen kielen opiskelun poisvalinnan
vaikutuksia.
Opetushallitus perustaa henkilörekisterin kokeiluun
osallistuvista oppilaista. Rekisteriin tallennetaan
kokeiluun osallistuvan oppilaan nimi ja oppijanumero.
Tietoja voidaan yhdistää valtakunnallisiin opinto- ja
tutkintorekistereistä kerättyihin tietoihin.

Kokeilun tavoitteena on

MITEN KOKEILUUN OSALLISTUMINEN
VAIKUTTAA LAPSENI KOULUTUSPOLKUUN?

Perusopetus:
• koulussa tarjotaan kaikille saman vuosiluokan
oppilaille mahdollisuutta osallistua kokeiluun
• jos valitsette kokeiluun osallistumisen, asiasta
sovitaan kirjallisesti
• lapsenne saa vapautuksen pakollisesta toisen
kotimaisen kielen eli ruotsin opiskelusta

Lainsäädännön mukaiset kielitaitovaatimukset
(Perustuslaki www.finlex.fi)
• Kielilaki (423/2003)
• Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä
vaadittavasta kielitaidosta
(424/2003)
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