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Kieliohjelma, A1- ja B1- kielet

Kielen opiskelu alkaa oppilailla 3. luokalla (2010 synt.), jolloin kielivalinta 

tehdään 2. luokan keväällä. 

Puistolan koulut tarjoavat A1-kielenä englantia, ruotsia ja saksaa.

Ryhmän minimikoko 12 oppilasta. 

Peruskoulun toinen pakollinen kieli eli B1-kieli aloitetaan 6. luokalla

Oppilaan B1-kieleksi tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi, ellei hän ole jo 

opiskellut sitä A1-kielenä tai A2-kielenä. 



Kieliohjelma, A2- kieli
A2-kieli

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalla. Oppilas saavuttaa 

siinä 9. luokan loppuun mennessä saman kielitaidon tason kuin A1-kielessä. 

Kieli valitaan 3. luokan keväällä. 

Puistolan koulut tarjoavat A2-kielenä englantia, espanjaa, ruotsia ja 

saksaa. Ryhmän minimikoko 12 oppilasta.

Oppilas sitoutuu valitsemansa kielen opiskeluun peruskoulun loppuun 

saakka. Jos oppilas aloittaa A2-kielen, sen opetus jatkuu 7.–9. luokilla joko 

ylimääräisinä tunteina tai valinnaisaineena, jolloin opetustunnit (2-3 tuntia 

viikossa) otetaan valinnaisaineiden kokonaistuntimäärästä. A2-kielen 

tuntimäärä vaihtelee kouluittain. 
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Kielten tuntimäärät

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk yht. PK-kertymä

A1 2 2 3 2 2 2 3 16  (608)

A2 - 2 2 2 2 2 2 12  (456)

B1 - - - 2 2 2 2 8    (304)

B2 - - - - - 2 2 4    (152)



Opetussuunnitelman 
tuntijako

1. LK 3.LK 4.LK

Äidinkieli ja kirjallisuus 7 5 5
A1-kieli 2 1.8.2018 alkaen 2 2
A2-kieli (vapaaehtoinen) - - (2)
Matematiikka 3 3 4
Ympäristöoppi 2 3 2
Uskonto tai ET 1 2 1
Historia YT - - 1
Musiikki 1 1 1
Kuvataide 1 2 2
Käsityö 2 2 2
Liikunta 2 2 3
Valinnainen - - 1

YHTEENSÄ 21                     22 24
(26)



Ennen kielivalintaa
• Keskustelkaa lapsen kanssa vaihtoehdoista. Hän ei vielä välttämättä tiedosta 

kielivalintaan liittyviä kaikkia mahdollisuuksia ja velvollisuuksia.

• Kaikki kielet ovat tärkeitä ja tarpeellisia. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että 
kieliä opiskellaan riittävän monipuolisesti.

• Helsingin kieliohjelma on kattava. Myös harvinaisempien kielten 
opiskelumahdollisuudet on järjestetty alueellisesti. 

• Kielen opiskelun tulisi tarjota lapselle riittävästi haasteita, mutta toisaalta se ei  
saa olla liian vaativaa.

• Arvioikaa tarvittaessa yhdessä opettajan kanssa lapsen kykyjä selvitä 

vaativuudeltaan erilaisista kielipoluista.
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Ruotsin kieli
LÄHITULEVAISUUDESSA:

• Ala-asteella valittu ruotsin kieli antaa vankan pohjan vahvalle kielitaidolle.

• A-kielen aloitusikä on hyvä. Ääntämisen oppii helposti ja kielen opiskelu on hauskaa ja 

vaivatonta. B-kielen tuntimäärä on selkeästi pienempi

• Ruotsin kieli rakenteineen antaa hyvän pohjan muiden kielten opiskelulle.

• Ruotsin kieli näkyy ja kuuluu ympäristössämme, mikä tukee oppimista ja lisää motivaatiota 

maamme toisen virallisen kielen oppimiseen.

MYÖHEMMIN ELÄMÄSSÄ:

• Pohjoismainen yhteistyö sujuu yhteisen kielen avulla, myös EU:ssa.

• Työelämässä pääsee pohjoismaisiin hankkeisiin mukaan, ruotsin kielen vahva hallinta on 

eduksi muutenkin työelämässä.

• Pohjoismaihin tai maamme ruotsinkielisiin oppilaitoksiin on helppo lähteä opiskelemaan.
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Saksan kieli
• Euroopan puhutuin kieli (yli 110 milj. puhuu äidinkielenään)

• virallinen kieli kuudessa eri maassa

• yksi internetin käytetyimmistä kielistä (julkaistu sisältö)

• vahva kaupan, tekniikan, tieteen, matkailun ja liike-elämän kieli:

• Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani (EK, v.2016 tilastot)

• monet suomalaiset yritykset toimivat saksankielisissä maissa (esim.UPM, Stora Enso) ja 

monet ISOT saksalaisyritykset toimivat Suomessa (Lidl, Bauhaus, Würth jne)

• saksalaiset ovat toiseksi suurin ryhmä Suomeen tulevista matkailijoista

• suomalaisilla lukuisia mahdollisuuksia opiskella saksankielisissä maissa (vaihto-ohjelmat, 

harjoittelupaikat, apurahat ja stipendit)

• saksa on hyvä valinta vieraaksi kieleksi, koska ääntäminen ja kirjoittaminen eivät 

juuri poikkea toisistaan, ja kielen rakenne tukee muiden vieraiden kielten opiskelua, ja 

koska SAKSANKIN OPISKELU VOI OLLA KIVAA!

• MONIPUOLINEN KIELITAITO = KOKO MAAILMA AVOINNA!
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Espanjan kieli

• Todellinen globaali kieli: yli 400 miljoonaa äidinkielistä puhujaa ympäri 

maailmaa

• Avain mielenkiintoiseen kulttuuriin tutustumiseen sekä Euroopassa että 

Amerikan mantereella (espanjankielisissä maissa muiden kielten, kuten 

englannin, osaaminen on keskimäärin heikkoa)

• Espanjalla on jo merkittävä, mutta edelleen erittäin vahvasti kasvussa oleva 

asema myös Yhdysvalloissa

• Espanjan opiskelun aloittaminen aikaisin antaa hyvät lähtökohdat myös sen 

sukulaiskielten (esim. ranskan ja italian) opiskeluun myöhemmin

• Espanjan opiskelu on hauskaa! Espanjankieliset laulut ja leikit ovat kiva tapa 

oppia uutta
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Englannin kieli

• Englannin kielen taito on tänä päivänä yhä tärkeämpi osa osaamista ja 

sivistystä.

• Tarvitsemme englantia paitsi maailmalla niin yhä useammin myös kotimaassa 

työelämässä, jatko-opinnoissa, harrastuksissa ja arkipäivän 

viestintätilanteissa.

• Yli 800 miljoonaa ihmistä puhuu englantia ensimmäisenä tai toisena 

kielenään.

• Englanti on maailman opetetuin ja ymmärretyin kieli. Maailmassa n. 1,5 

miljardia ihmistä osaa englantia.

• Työelämässä eniten vaadittu kieli on englanti. (EK 2010)

• Nuorille englanti alkaa olla osa heidän sosiaalista elämäänsä: esim. 

sähköisestä mediasta on tullut nuorille kielenkäytön alue, jossa käytetään ja 

tarvitaan englantia.
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Aikataulut
Toisen vuosiluokan oppilaat
• A1 –kielen valintalomake on jaetaan koteihin reppupostina viikolla 3.

• Palauta omalle luokanopettajalle viimeistään pe 25.1.2019.
• Painotetun opetuksen lomakkeet löytyvät 

• Painotettuun opetukseen haku; HUOLTAJA palauttaa lomakkeen viimeistään pe 25.1.2019 
suoraan haettavaan kouluun. 

Kolmannen vuosiluokan oppilaat
• A2 –kielen valintalomake on jaetaan koteihin viikolla 3.

• Palauta omalle luokanopettajalle viimeistään pe 25.1.2019.
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