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Käsikirjan tekijät

Käsikirjatiimi
• Jenni Kohl 

• Aapo Marjanen 

• Hanna-Kaisa Rautio 

• Janne Rusama 

• Riikka Räisänen 

• Riikka-Liisa Salomaa

• Käsikirjatyön ohjaus ja kommentointi
• Satu Koistinen

• Peeter Mehistö ja Tuula Asikainen

• Erikoiskiitos Opetushallitukselle 

rahoituksesta
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Käsikirjan tuottaminen
• Helsingin ensimmäiset kielirikasteiset luokat aloittivat 2016-2017 

• Käsikirjan ensimmäinen versio on luotu tuolloin Lauttasaaren ala-asteen koulussa

• Useamman koulun opettajista koostuva käsikirjatiimi aloitti työn 2018 ja sai työn 

valmiiksi vuoden 2019 lopussa

• Käsikirjatiimi kokoontui 2-4 kertaa vuodessa 2-5 päivän ajan työstämään tekstiä

• Työskentelyjaksojen välissä ohjaajat lukivat ja kommentoivat tekstiä
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Käsikirjan rakenne

• Johdanto, jossa esitellään lyhyesti Helsingin kielirikasteinen perusopetus, 
käsikirjan pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet

• Vuosikello kokoaa kaikki käsikirjan teemat ja sisällöt yhteen ja ehdottaa 
niiden opettamiselle sopivaa ajankohtaa lukuvuoden aikana

• Miten suunnitella kielirikasteista opetusta?

• Sisältöosat jaettuna kolmeen vuosiluokkapariin (1-2, 3-4, 5-6)

• Opettajan pedagogisten käytänteiden check list
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Käsikirjan tavoitteet

8.4.2021

yhtenäistää
kielirikasteista

opetusta
Helsingissä

selkeyttää
kielirikasteisen

opetuksen
prosessia
opettajille

tarjota käytännön
työkaluja opettajille

ohjata opettamaan
sisältöjä

englanniksi

tarjota ideoita ja 
esimerkkejä

englannin käytöstä
eri tilanteissa ja eri

oppiaineissa

lisätä oppiainerajat
ylittävää

yhteistyötä

lisätä eri luokka-
asteiden välistä 

yhteistyötä

helpottaa
opettajien
yhteistyötä
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Käsikirjan lähtökohdat
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Suppeampi kaksikielinen opetus 10.1.2. (POPS)

Kielirikasteisessa opetuksessa englannin kieli on sekä oppimisen 

kohde että väline opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen 

oppimiseen. 

Kielirikasteinen opetus suunnitellaan siten, että siinä yhdistyvät 

sekä englannin kielelliset tavoitteet että oppiaineen 

sisällölliset tavoitteet. Lisäksi oppilaat opiskelevat englannin 

kieltä A1-kielenä 1. vuosiluokalta tai A2-kielenä 3. luokalta alkaen 

Helsingin kaupungin tuntijaon mukaisesti.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta 

• kiinnostumaan kielten oppimisesta,

• kehittää englannin kielen osaamista sekä 

• rohkaista käyttämään englantia oppimisprosessin osana ja 

vuorovaikutustilanteissa.

Kielirikasteisessa opetuksessa painotetaan kielen viestinnällistä 

ominaisuutta ja kasvatetaan kielitietoisuutta.
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Käsikirjan pedagogiset periaatteet

• Content and Language Integrated Learning 

• Oppilaan osaamiselle asetetaan aina sisällöllinen ja kielellinen tavoite.

• Oppilas on aktiivinen kohdekielen prosessoija ja käyttäjä.

• Uusia oppisisältöjä opiskellaan myös kokonaan kohdekielellä.

• Sisällölliset tavoitteet ovat yhtä haastavat kuin yksikielisessä opetuksessa.

• Kielen ja sisällön oppimista tuetaan eri tavoin (scaffolding).

• Opettaja opettaa myös ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja.
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Kielirikasteisen opetuksen suunnittelu
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Käsikirjan sisältöosat
• Kolme vuosiluokkaparia

• Grades 1-2 

• Grades 3-4 

• Grades 5-6

• Vuosiluokkaparit on jaettu neljään ajanjaksoon
• early autumn

• late autumn

• early spring

• late spring

• Ajanjaksot sisältävät kolmeen eri teemaan liittyviä 

sisältöjä
• This is me

• Me as a scientist

• Me as an artist

• Näiden teemojen alle on kerätty valtakunnallisesta 

opetussuunnitelmasta nousevia eri oppiaineiden 

sisältöjä ja määritelty niille kielelliset tavoitteet ja 

tuotettu kielellistä tukimateriaalia
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Oman opetuksen 
seuraaminen ja 
arviointi

• Jokaisen jakson lopussa opettajan on 

mahdollista tarkastella oman 

opetuksensa laatua

• Käsikirja toimii myös opettajan 

työkirjana, jonka avulla on mahdollista 

seurata ja kehittää omaa osaamistaan
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Luokanopettaja
valitsee opetettavan 

sisällön ja suunnittelee 
opetuksen käsikirjaa 

hyödyntäen

ottaa yhteyttä 
aineenopettajaan ja 

kertoo opiskeltavasta 
sisällöstä

valitsee 
opetusmateriaalin ja 

vinkkaa siitä 
aineenopettajalle

pitää kielirikasteisen 
oppitunnin

saa apua sisällön 
opettamiseen 

englanniksi kielten 
tunneilla opiskellusta 

sanastosta ja 
rakenteista

Käsikirja välittää viestiä kielellisistä ja sisällöllisistä tavoitteista.

Kieltenopettaja

vastaa oppilaiden 
kielitaidon 

kehittymisestä 
taitotasolta toiselle 

opetussuunnitelman 
mukaisesti

kuulee 
luokanopettajan 
sisältötavoitteen 
opetukselle 

kielelliset tavoitteet 
käsikirjasta

Hyödyntää 
luokanopettajan 

materiaaleja tai valikoi 
sopivan käytössä olevista 

oppimateriaaleista 
opetettavan sanaston ja 

rakenteiden opettamisessa

opettaa ryhmälle 
sisällön oppimisen 
kannalta keskeistä 

sanastoa ja rakenteita

kertoo 
luokanopettajalle, mitä 
rakenteita ja sanastoa 

on opittu

Opetuksen yhteissuunnittelu käsikirjan avulla
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• vastaa eri oppiaineiden sisältöjen 

opettamisesta

! Sisältöjen opettaminen 

= oppiaineen sisältö ja siihen liittyvien 

oppijoille uusien käsitteiden, sanaston ja 

kielen rakenteiden opettaminen

• vastaa oppijan kielitaidon 

kehittymisestä kaikilla kielen eri osa-

alueilla

! hyötyy siitä, että oppijat käyttävät ja 

oppivat kohdekieltä eri oppitunneilla

Luokanopettaja Kielenopettaja

Äidinkielen opettaja
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Opettajien välinen yhteistyö



luokanopettaja

kieltenopettaja
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• Käsikirjaa laajennetaan vuosiluokille 7-9, kun ensimmäiset oppilaat siirtyvät 

yläkouluun 

• Vuosiluokkien 1-6 käsikirjaan liittyviä materiaaleja valmistetaan (esim. 

kielirikasteisen opetuksen starter kit, guide to scaffolding, kaksikielisen 

opetuksen vahvuuskortit, planning pyramid)
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Mitä seuraavaksi?



Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Satu Koistinen
satu.koistinen@hel.fi

Helsingin kielihankkeiden verkkosivut: 
kielet.edu.hel.fi

Handbook for English-enriched teaching 
and learning Grades 1–6

mailto:Satu.koistinen@hel.fi
https://kielet.edu.hel.fi/
https://kielet.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2020/02/Handbook_for-English-enriched-programme.pdf

