
Kaksikielinen 

opetus 7-9 -luokilla
Bilingual

Finnish – English 

Education in grades 7-9



Mitä on kaksikielinen opetus?
What is Bilingual Education?

• Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on 

hyvä toiminnallinen kielitaito molemmissa 

opetuskielissä.

• Kaksikielisillä luokilla opetusta on 

suomeksi ja englanniksi. 

Englanninkielisen opetuksen osuus on 

vuositasolla 25%-50% oppilaan 

kokonaistuntimäärästä, pois lukien 

suomen kielen ja vieraiden kielten 

opetus.

• Englantia 3 vuosiviikkotuntia luokilla 7-9.

• 1 luokka, 12-24 oppilasta

• The goal is a good functional

competency in both languages.

• In the bilingual class, language of 

the instruction is English 25%-50% 

of the time (excluding Finnish, 

English and other language

classes)

• 3 weekly English lessons in grades

7-9.

• 1 bilingual class with 12-24 

students.
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• CLIL-opetusta (Content and 

Language Integrated Learning), 

opetellaan oppiaineen sanastoa ja 

oppiaineen kieltä.

• Joku oppiaine voi olla lähes kokonaan 

englanniksi, jossakin oppiaineessa 

osa jaksoista on englanniksi, osa 

suomeksi.

• Samaa asiaa ei opiskella kahdella 

kielellä.

• Opiskelu sisältää oppiaineen kielen 

opiskelua ja harjoittelua tavallisten 

tehtävien ja läksyjen lisäksi.

• Content and Language Integrated

Learning pedagogy, learning the

language and vocabulary of the

subjects and through the subject.

• Some subjects might be almost fully

in English. With other subjects, some 

themes are taught in English.

• Studying the vocabulary of the

subject is important, in addition to 

studying the content of the subject.
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Valintakoe – Entrance test

• Koe järjestetään ke 25.1.2023, päätökset 

valinnoista lähetetään tehdään pe 

3.3.2023 huoltajille sähköisesti

• Kokeessa testataan sekä suomen että 

englannin kielen taitoa

• Englannin osuus kestää 90 min (aamupv) ja 

suomen osuus 60 min (iltapv)

• Ajat ilmoitetaan koulun nettisivuilla!

• Koe on kirjallinen, siihen ei kuulu esim. 

haastatteluosiota

• Kokeessa testataan luetun ja kuullun 

ymmärtämistä ja kirjoittamista

• Kokeeseen ei voi valmistautua etukäteen, 

siihen ei ole etukäteismateriaalia vaan se 

testaa oppilaan sen hetkistä kielitaitoa.

• Koe tehdään siinä koulussa, joka on hakijan 

ensisijainen vaihtoehto

• The test is held on Jan 25th, 2023. 

Results are sent via e-mail after 3.3.

• The test has two parts: English 90min 

(in the morning) and Finnish 60min (in 

the afternoon)

• Times will be posted on the school

website.

• Written test including e.g. reading and 

listening comprehension parts.

• The aim is to test the language skills at 

the time the test is taken.

• The test is taken at the 1st choise

school, the points are taken into 

account at all other schools with the

same test.
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