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KIELET JA KANSAINVÄLISYYS -PAINOTUS 

Kuvaus kieli- ja kansainvälisyyskoulutuksen merkityksestä ja tärkeydestä 

Kielten erityistehtävälukiolla on ollut tärkeä tehtävä Itä-Helsingissä vahvistamassa alueen 

lukiokoulutuksen tarjontaa kielten, kulttuurien ja kansainvälisyyden osalta. Helsingin kielilukiolle on 

muodostunut kieltenopetuksen erityistehtävän ohella erityinen merkitys monikulttuuristen nuorten 

kouluttajana. Lukiossamme opiskelevilla nuorilla on runsaat 30 äidinkieltä. Lukiomme arjessa, 

kotikansainvälisyydessä, kohtaavat identiteetiltään, elämäntavoiltaan ja uskonnoltaan erilaiset 

opiskelijat. Kielilinjan ja kulttuuriosaamisen pitkäjänteinen kehittäminen on tärkeää myös alueen 

profiilin vahvistamisessa. 

Globalisaatio ja kulttuuriset muutokset vaikuttavat kaikkialla yhä enemmän. Koulutuksen tulee antaa 

nuorille vahva tuntemus siitä, että muut kulttuurit ja vieraus eivät ole uhka omalle identiteetille. 

Lukiomme kannustaa monipuolisen vahvan kielitaidon hankkimiseen sekä samalla antaa luottamusta 

pärjätä omilla kyvyillään ja taidoillaan. Koulun tehtävänä on auttaa opiskelijoita löytämään oma 

kulttuuri-identiteettinsä ja samalla kehittää opiskelijoiden valmiuksia kulttuurien väliseen 

vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.  

Helsingin kielilukio runsaalla eri kielten kurssien tarjonnallaan ja kielen opetuksen ja oppimisen 

kehittämistyöllään haluaa olla vahvistamassa maamme kielivarantoa ja kulttuurista osaamista. 

Nuoria kannustetaan aloittamaan vieraiden kielten opintoja, opiskelevat he sitten kielilinjalla tai 

yleislukion puolella. Nuoria koulutetaan useamman kielen ja kulttuurin osaajiksi huomioiden, 

hyödyntäen ja vahvistaen heidän omaa moninaista kielitaustaansa. Suomi tarvitsee eri kielten 

osaajia, mikä tuo maallemme kilpailukykyä ja menestyksen mahdollisuudet globaalissa maailman 

taloudessa. 

 

Kuvaus Helsingin kielilukion toiminnasta  

Helsingin kielilukio tarjoaa kansainvälistymisestä, monipuolisesta kielitaidosta ja kulttuurien 

tuntemuksesta sekä globaaleista haasteista kiinnostuneille nuorille runsaan kieli- ja kurssivalikoiman 

ja mahdollisuuden laajentaa ja syventää osaamistaan. 

Helsingin kielilukion opetustarjontaa ja toimintaa läpäisevät lukion aiemman erityistehtävän 

mukaiset painotukset: kielet ja kansainvälisyys, kulttuurien tuntemus ja taiteet sekä kestävä kehitys 

ja tulevaisuuden taidot. Lukiossamme monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla 

opiskelijoilla on mahdollisuus syventää ja monipuolistaa kielitaitoaan sekä eri kulttuurien 

tuntemustaan. Jokapäiväisessä arjessa se näkyy niin laajana kielten opetuksen tarjontana kuin 

kaikkia aineita läpäisevänä kansainvälisyysteemana. Leirikoulutoiminta, kansainvälinen yhteistyö, 

vierailut ja ystävyyskoulutoiminta ovat olennainen osa koulumme toimintaa 

Helsingin kielilukioon hakeutuu erityisesti kielistä ja eri kulttuureista kiinnostuneita nuoria ympäri 

pääkaupunkiseutua ja myös muualta Suomesta. Opiskelijat voivat jatkaa aiempia kieliopintojaan sekä 

aloittaa lukiossa yhden tai useamman vieraan kielen opinnot. Helsingin kielilukiossa opiskelija voi 

tutustua ja opiskella kieliä, joita yleisesti ei ole tarjolla. Kansainvälisessä ilmapiirissä Helsingin 

kielilukossa sekä kieliopinnoissa että kulttuuri- ja kulttuurialueiden kursseilla nuoret oppivat 

kulttuurista lukutaitoa ja hankkivat monipuolisen kielitaidon ja kansainvälistä osaamista. Kielitaito ja 

kulttuurientuntemus avaavat nuorille mahdollisuudet menestyä jatko-opinnoissa ja työelämässä yhä 

kansainvälisemmässä maailmassa. 
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Helsingin kielilukion opiskelijaksi oton 2017 keskiarvoraja lukion erityistehtävän mukaiselle 

kielilinjalle oli 8,00 ja yleislinjalle 7,54. Ensisijaisia hakijoita kielilinjalle keväällä 2017 oli 81 

(sisäänotto 70). Helsingin kielilukion opiskelijat ovat tavallisia nuoria unelmineen ja tulevaisuuden 

suunnitelmineen sekä nuoruuden haasteineen. Reilulla 20 %:lla koko lukion opiskelijoista äidinkieli 

on jokin muu kuin suomi. Hakijamäärän kehityksessä tavoitteena on, että kielilinjalle ensisijaisten 

hakijoiden määrä kasvaa. Kannustamme opiskelijoita mahdollisimman laajoihin kieliopintoihin ja 

osallistumaan niissä ylioppilaskirjoituksiin.  

 

Helsingin kielilukion kielitarjonta sekä painotukseen liittyvä kurssitarjonta 

Kielitarjonta: 

A-kielet: englanti, ranska, saksa, venäjä 

Helsingin kaupungin lukioiden yhteistyönä: A-espanja, A-kiina 

Venäjä myös äidinkielenä 

Ruotsi sekä A- että B1-kielenä 

B2-kielet: ranska, saksa 

B3-kielet: espanja, italia, japani, kiina, latina, ranska, saksa, venäjä 

B3-arabia on alkanut lv 2016 – 2017. 

Suomi toisena kielenä -kurssit 

Kielilinjan eri kieliin sidotut koulukohtaisten kurssien lukumäärät:  

Advanced English -kurssikokonaisuus 8, A-ranska 2, A-saksa 3, A-venäjä 1, A-espanja 3  

A- ja B1-ruotsi 5 yhteistä koulukohtaista kurssia 

B3-kielet espanja ja italia 3, B3-venäjä 2 

B3-kielet ranska ja saksa 5 (vastaavasti B2-kielissä 3) 

Kielilinjan kursseista Academic English ohjaa opiskelijat IELTS-kielikokeen suorittamiseen. Helsingin 

kaupungin lukioiden yhteistyönä opiskelijat suorittavat myös saksan ja ranskan kielen diplomeja. 

Johdatus yleiseen kielitieteeseen -kurssi on suunniteltu tukemaan kielten yliopisto-opintoja.  

Helsingin kielilukion koulukohtaisia kursseja ovat myös lukuisat kansainvälisen toiminnan kurssit 

kuten Suomen ja Kiinan ympäristötutkimus, Afrikka-kurssi, Aasia lautasella -ruokakurssi yhteistyönä 

Stadin ammattiopiston kanssa, Global.me-kurssi vaihtuvien toimijoiden kanssa ja Opas-kurssi eri 

kielillä toteutettuna. Reaaliaineiden ja matematiikan kursseja voidaan toteuttaa englannin kielellä 

osittain tai kokonaan. Eri alueiden historian kursseista Amerikan historia toteutetaan englanniksi. 

Kiinan ja Japanin historian ja kulttuurin kurssit Helsingin kielilukio tarjoaa vuorovuosin myös 

kampuskumppanilukioille (Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio ja Kallion lukio) yhteisessä 
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opintotarjonnassa ns. Kampustarjottimella. Välittömästi kielilukioidentiteettiämme vahvistavia 

koulukohtaisia kurssejamme edellä mainittujen lisäksi ovat mm. Antiikin ja Venäjän historian kurssit.  

 

Helsingin kielilukion kansainvälinen toiminta ja verkostoituminen 

Kieliin ja kielialueiden kulttuureihin painottuva opetus toteutuu laajassa kansainvälisessä 

toiminnassa, vierailuilla ja leirikouluvaihdoissa, johon nivoutuu eri oppiaineisiin liittyvät teemat ja 

projektityöt. Järjestämme leirikouluja ja opiskelijavaihtoja lähes kaikkiin maihin, joiden kieliä 

koulussamme opiskellaan. Vanhin yhteistyökoulumme on tehnyt kanssamme yhteistyötä jo 13 

vuotta ja uusia kumppaneita on tullut lisää vuosien mittaan. Kansainvälinen yhteistyö motivoi 

opiskelijoita aloittamaan uusien vieraiden kielten opiskelun. Yhteistyökoulut lukiollamme on 

Espanjassa, Italiassa Roomassa ja Sardiniassa, Ranskassa, Saksassa, Virossa, Venäjällä Pietarissa ja 

Viipurissa, Ukrainassa, Japanissa ja Kiinassa. Yhteistyökumppanina on myös helsinkiläinen 

ruotsinkielinen Gymnasiet Lärkan. Eri kieliin ja kulttuureihin liittyvät tapahtumat, vierailut ja 

kansainvälisten vieraiden vastaanottaminen pitkin lukuvuotta osallistavat koko kouluyhteisön.  

Helsingin kielilukio on UNESCO-koulu ja kuuluu UNESCO ASPnet -kouluverkostoon. Helsingin 

kielilukio on tätä kautta yhteistyössä Vaasan Lyseon lukion ja Jyväskylä Lyseon lukion kanssa 

toteuttanut Let´s get global -kehityskumppanuushanketta. Tavoitteena on luoda uutta 

globaalikasvatuksen opetusmateriaalia ja käytäntöjä yhteistyössä Pakolaisavun kanssa. UNESCO-

verkoston kautta kielilukio on saanut ystävyyskoulukseen japanilaisen Showa-koulun, josta on 

vierailtu meillä jo kolme kertaa. Uusi ystävyyskoulumme Venäjän Siperiasta Jakutiasta, Ytyk-Kyuelista 

vieraili lukiossamme syksyllä 2017.  

Helsingin kielilukio on mukana myös kansainvälisessä Eco-Schools-ohjelmassa. Vuonna 2013 

koulullemme myönnettiin FEE Suomen Kestävän tason Vihreä lippu tunnustuksena ansiokkaasta 

ympäristökasvatustyöstä. Vuonna 2014 koulullemme myönnettiin OKKA-säätiön Kestävän kehityksen 

sertifikaatti. Kattavassa ulkopuolisessa auditoinnissa todettiin, että kielilukioprofiili toteutuu laajassa 

kielitarjonnassa, koulukohtaisissa kursseissa, kansainvälisyyttä korostavassa toimintakulttuurissa ja 

monikulttuurisessa opiskelijayhteisössä. Koulun ilmapiirin todettiin olevan kansainvälinen ja 

erilaisuutta arvostava ja lukio antaa valmiuksia kulttuuriseen lukutaitoon ja vuorovaikutukseen. 

Helsingin kielilukio sai OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin uudeksi kolmivuotiskaudeksi 

syksyllä 2017 toteutetun auditoinnin perusteella.  

 

Luettelo Helsingin kielilukion yhteistyökouluista ja kansainvälisistä hankkeista sekä leirikouluista 

vuosina 2016 – 2017 

Koulut 

Espanja, Málaga, I.E.S. Cánovas del Castillo ja I.E.S la Rosaleda 

Italia, Rooma, Tecnico di Stato per il Turismo "Livia Bottardi" 

Italia Sardinia, Cagliari, Liceo Euclide G.M.Dettori 
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Japani, Tokio, Showa School 

Kiina, Beijing Jingshan School 

Namibia, ELCIN Nkurenkuru High School  

Ranska, Lille, Lycée Paul Hazard 

Saksa, Dillenburg, Wilhelm-von-Oranien-Schule 

Tanska, Nykobing Katedralskole 

Ukraina, Kiovan Skandinaavinen lukio 

Venäjä, Pietari, Koulu nro 525 

Venäjä, Viipuri, Viipurin englantilainen koulu nro 11 

Venäjä, Jakutia, Ytyk-Kyuel lukio 

Viro, Tallinna, Öismäe Gümnaasium 

 

Kansainvälisiä hankkeita ja leirikouluja vuosina 2016 – 2017 

Tiedeleiri Pekingissä ja vastavuoroisesti Helsingissä 2016 ja 2017, vuosittain - ystävyyskoulu 

BIEE Summer Camp Pekingissä 2016 ja 2017 

Saksan leirikoulu Dillenburgissa 2016 ja vastavuoroisesti Helsingissä 2017 - ystävyyskoulu 

Leirikoulut Ranskassa 2016 ja 2017, "Matematiikkaa englanniksi" - ystävyyskoulu 

Yrittäjyysleirikoulut Riiassa (ICEE-hanke) 2016 ja 2017 

Leirikoulu Málagaan 2017 - ystävyyskoulu 

Vuosi 1917 Pietarissa ja Suomessa -leirikoulu Pietarissa 2017, vierailu Helsingissä 2016 - 

ystävyyskoulu 

Suomen ja Viron mediakuvat lähihistoriassa -leirikoulu Tallinnassa 2017, vierailut Helsingissä 

vuosittain - ystävyyskoulu 

Luonnontiedepainotteinen leirikoulu Lontoossa 2016 

Edinburgh International Science Festival 2017 

Music and networking -projekti ja leirikoulu Sardiniassa 2016 - ystävyyskoulu 

Samaan projektiin liittyen leirikoulu Tanskassa 2016 ja vastavuoroisesti Helsingissä 2017 - 

ystävyyskoulu 
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Suomalainen ja venäläinen Viipuri -leirikoulut ja -projekti Viipurissa 2016 ja 2017, vastavierailut 

Helsingissä 2017 keväällä ja syksyllä 

Historian ja uskonnon leirikoulu Krakovassa 2017 Puolan kulttuuri ja historia, juutalaisten historia ja 

holokausti 

 

Helsingin kielilukion kotikansainvälisyys ja monikulttuurisuus 

Kaikessa lukiomme toiminnassa olemme tottuneet kohtaamaan eri kulttuuri- ja kielitaustoja 

edustavia nuoria. Opettajat ja koko kouluyhteisö on saavuttanut pitkän kokemuksen myötä erityiset 

valmiudet huomioida myös näiden opiskelijoiden tarpeet kielipedagogiikassa. Yhä tärkeämpänä 

painopistealueena on kielitietoinen opetus, jonka myötä opiskelijoiden kielivarantoa opitaan 

arvostamaan ja hyödyntämään oppimisessa yhä paremmin. Kielitietoisuuden myötä monikielisistä 

taustoista tulevat opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen. 

Lukiomme tasavertaisuutta korostava arvopohja ja monikulttuurisuuden voimavarana 

huomioonottava toimintakulttuuri pohjaa kieliin ja kansainvälisyyteen. Eri yhteyksissä koulun 

projekteissa, tapahtumissa, kielipedagogiikassa ja opetuksessa yleisesti opiskelijoiden moninainen 

kieli- ja kulttuuritausta otetaan huomioon ja se vahvistuu entisestään. Helsingin kielilukiossa 

opiskelijan maailmankansalaisen identiteetti kehittyy. Nuoret hyödyntävät vahvaa kielitaustaansa, 

hankkimaansa kielitaitoaan ja kulttuuriosaamistaan jatko-opinnoissa, elämässään ja työelämässä.  

 

Helsingissä 21.11.2017 

Helsingin kielilukion opettajakunta 

Rehtori Sirpa Jalkanen 

 

 

  

 

 

 


