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A2-kielen uuden tuntijaon myötä voimaan astuva kielten 

tuntijako 1.8.2020

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

A1 2** 2** 2 2 3 2 13 2 2 3 20

A2 1* 2 2 2 6 2 2 2 12

B1 2 2 2** 2** 2 8

B2 0 (2) 2-3 2-3 4-8

10.1.2020

*lisätunti A2-kielen opetukseen.

**Helsingissä valtakunnallisen minimin ylittävät kielen opetuksen vuosiviikkotunnit.



Konalan ala-asteen koulun kieliohjelma 

• A2 -kieli: 3.lk:lta alk.  1h/vko

ENGLANTI, RUOTSI,

RANSKA (Strömbergin ala-asteella)    

4. lk:lla tuntimäärä nousee 

2h/vko

• Lisäksi B1- ruotsi alkaa 6. lk:lta, jos sitä 

ei ole valinnut A-kieleksi. 



Konalan kielipolku nykyisille 2. luokkalaisille

• Alkavan kielen minimiryhmäkoko on Konalan ala-asteella 12 oppilasta.

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

12.1.2019 4

Valinnainen aine: A2 –kieli (+1 /3.lk 

+2/4,lk> ),

ruotsi, englanti, ranska (Strömb.)

B1-kieli ruotsi

Valinnainen aine: Yläkoulu B2 –kieli  ranska, saksa, (englanti)

A1-kieli: englanti, ranska



A2-kielen valinta 3.lk:lta alkava kieli Konalassa: ruotsi, englanti tai 

tai ranska (Strömbergin ala-aste)

• A2 –kielen opiskeluryhmä perustetaan, mikäli ko. valinnan tehneitä oppilaita on vähintään12. 

Oppilas sitoutuu valitsemansa kielen opiskeluun peruskoulun loppuun saakka.

• A2- kielen opiskelijoilla on 3. lk:lla yhden tunnin ja 4. lk:lla 2 tuntia viikossa enemmän opetusta 

• Ruotsi A –kielenä korvaa 6.–luokalla muutoin kaikille alkavan B1-ruotsin.

• A2-kielten opiskelu tarjoaa mahdollisuuden syvälliseen kielenoppimiseen

• jo alaluokilta alkaen. Valintaa tehtäessä kannattaa ottaa huomioon myös äidinkielen osaaminen, 

englannin opiskelun sujuminen ja lapsen oma motivaatio toisen vieraan kielen opiskeluun. 



Oman koulun kielivalintalomakkeen palautus

• Oman koulun A2 kielivalintalomake palautetaan  viimeistään ma 16.3.2020 

luokanopettajalle. Viimeistään 30.4.2020. tulee tieto, mitkä kieliryhmät toteutuvat omassa 

koulussa.

Ranskan kielen opetus 

Strömbergin ala-asteella



3. luokalla alkava painotettu opetus

• Vaihtoehtoja: kuvataide, nykytanssi, liikunta, musiikki tai taideilmaisu.

• Tiedotustilaisuuksien ajankohdat ovat koulujen kotisivuilla. Oppilasvalinta tapahtuu 

soveltuvuuskokeella. Huoltajien on toimitettava ilmoittautumislomake soveltuvuuskokeeseen 

siihen kouluun mihin haetaan viimeistään 15.1.2020.

• Huom! 8.1. huoltajille pidetyn info-illan jälkeen Kasko on jatkanut lomakkeen 

palautusaikaa torstaille 23.1.2020. 

•

• Tieto hyväksymisestä postitetaan kotiin viimeistään 18.3.2020

• Lisätietoa ja lomakkeet 

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/kielten/kielten

• https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/mita-opiskellaan/kielten/kielten
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/toisluokkalaiset


3. luokan painotettuun opetukseen hakeutuminen

Tiedottaminen

•koulujen infotilaisuudet 15.11.2019-
14.1.2020.

Hakulomake

•Hakulomake löytyy osoitteesta: 
https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-
koulutuksen-
toimiala/fi/palvelut/lomakkeet

•viimeinen palautuspäivä 15.1.2020.

•Huom! Kasko on jatkanut lomakkeen 
palautusaikaa to 23.1. asti!!!

Soveltuvuus-kokeet:

Kokeista ilmoitetaan koulujen 
kotisivuilla

Päätökset tiedoksi

•Päätökset postitetaan oppilaille 
18.3.2020

•Huoltajan tulee ilmoittaa 1.4.2020 
mennessä jos hakija EI ota paikkaa 
vastaan.

https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi/palvelut/lomakkeet


Konalan kielipolku nykyisille 3. luokkalaisille /A2-kieli>4. lk:lta alk.

• Alkavan kielen minimiryhmäkoko on Konalan ala-asteella 12 oppilasta.

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

12.1.2019 9

Valinnainen aine: A2 –kieli 2h/vko,

ruotsi, englanti

B1-kieli ruotsi

Valinnainen aine: Yläkoulu B2 –kieli  ranska, saksa, (englanti)

A1-kieli: englanti, ranska



Kiitos osallistumisesta! 



RUOTSIN OPISKELU



Varför svenska?

• Selkeä kieli ja ääntäminen helppoa

• Englannin sukulaiskieli, siksi monet sanat kuullostavat samalta

• Ruotsia tarvitaan peruskoulun jälkeisissäkin opinnoissa, esim. lukiossa ja 

korkeakoulussa.

• Ruotsin osaaminen avaa paljon mahdollisuuksia niin työllistymisen kuin esim. 

Pohjoismaissa opiskelun kannalta.



Miten ruotsia opiskellaan?

• Vuorovaikutteisesti: tehdään paljon suullisia tehtäviä ja paritehtäviä, 

harjoitellaan ääntämistä opettajan johdolla ja parin kanssa. Ei pelätä virheitä.

• Kuunnellen ja lukien: harjoitellaan ruotsin ymmärtämistä kuuntelemalla ja 

lukemalla sitä. Ymmärretään, että ei haittaa jos joka sanaa ei ymmärrä. Tärkeintä 

on, että saa pääideasta kiinni.

• Kirjoittaen: Harjoitellaan ruotsinkielen kirjoittamista ja sanavarastoa erityyppisillä 

tehtävillä, joita löytyy niin kirjasta kuin muusta materiaalista (esim. netistä)

• Käytetään tietotekniikkaa hyödyksi esim. sähköiset opetusmateriaalit, videot ja 

Kahoot, tiedon etsiminen itse.



Tärkeää jos valitsee ruotsin

• Motivaatio ja kiinnostus

• Aktiivinen ote tunneilla ja kotona

• Kodin tuki

• Koulun kotisivuilla julkaistaan viikolla 3 huoltajainfon pp-esitys ranskan kielen opiskelusta .


