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Kieliohjelma, A1- ja B1- kielet

Kielen opiskelu alkaa oppilailla 1. vuosiluokalla. A1- kielen opiskelu on 

pakollista.

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 3. luokalla/4. luokalla. Oppilas 

saavuttaa siinä 9. luokan loppuun mennessä saman kielitaidon tason kuin 

A1-kielessä. 

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. 
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Kielten tuntimäärät

1 lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk

yht. 

PK-

kertym

ä

A1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20

A2 1 2 2 2 2 2 2 12

B1 - - - 2 2 2 2 8

B2 - - - - - 2 2 4
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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.

• 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.

• A2 –kielen valintalomake on jaetaan koteihin reppupostina 15.1.2020
• Palauta omalle luokanopettajalle viimeistään pe 24.1.2020
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Puistolan alueen kielipolut 
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Värit kolmella kielellä

• ROT                           BLAU                         GRÜN

• RED                           BLUE                         GREEN

• RÖD                           BLÅ                           GRÖN                    

• LILA                           WEISS                       SCHWARZ

• PURPLE                    WHITE                       BLACK

• LILA                           VIT                             SVART

• GELB                         GRAU                     ORANGE

• YELLOW                    GREY                     ORANGE

• GUL                            GRÅ                       ORANGE



”Kieliä, kyllä kiitos!”
https://www.youtube.co
m/watch?v=WoGbDuv42
oU
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https://www.youtube.com/watch?v=WoGbDuv42oU


Kiitos!

johanna.honkanen-rihu@hel.fi

paivi.hakala@hel.fi

mailto:Johanna.honkanen-rihu@hel.fi
mailto:Paivi.hakala@hel.fi

