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Kv-kompetenssikortit ovat syntyneet Opetushallituksen rahoittamien 
kansallisten kansainvälisyyden koordinaatio- ja Maailmankansalaisen 
polku –hankkeiden kehittämistyön yhteisellä panostuksella sekä niiden 
Opetushallituksen kanssa järjestämien koulutusten ja työpajojen tuloksena.  

Koordinaatiohankkeiden kehittämistyötä on ohjannut opetusneuvos 
Paula Mattila.  Niiden tuloksena syntyi ensimmäisessä vaiheessa 
POLKKA (Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyys). 
Se on kansainvälisyyssivusto, jossa tiedotetaan ajankohtaisista 
kansainvälistymiseen liittyvistä asioista, esitellään hyviä käytäntöjä sekä 
materiaaleja peruskoulujen ja lukioiden  kansainvälistymiseen 
(www.polkka.info).  

Toisen koordinaatiovaiheen antia summattiin Kuopiossa KV-mentoreiden 
tapaamisessa 19.4.2017 ja niitä seuranneilla KV-treffeillä 20.4.2017. 
Treffeillä tehtiin kansainvälisyystoiminnan/-kehittämisen yhteenvetoa ja 
tarkasteltiin koulujen kansainvälistymisen muuttunutta toimintakenttää.  
Koordinaatiohankkeiden ohjaajan ja edustajien tietotaidon lisäksi  ko. 
tilaisuuksien antia on hyödynnetty  korttien suunnittelussa.  

Kortit on sidottu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien 
mukaiseen kansainvälistymiseen. Kussakin kortissa on sekä teoreettista 
sisältöä että pohdintaan ja toimintaan kannustavia herätekysymyksiä ja 
linkkejä.   

Kortteja voi käyttää eri tarkoituksiin. Ne sopivat esimerkiksi 
täydennyskoulutuksiin ja/tai koulun kansainvälisyyssuunnitelman teon 
avuksi. Esitystapa ja osallistamisen keinot jäävät käyttäjien päätettäväksi. 
Ne määrittyvät kunkin käyttäjän omasta kontekstista käsin.  

 
12.6.2017 Helsingissä  
Paula Mattila (OPH), Tiina Sarisalmi (Orivesi), 
Nina Hansén (Kokkola) ja Eija Ruohomäki (Oulu) 

Korttien käyttäjälle



Mitä koulujen kansainvälisyys on?

Opetushallituksen näkökulmasta yleissivistävän koulutuksen kv-toimin-
nan tulisi sisältää ainakin kolme keskeistä piirrettä tai tavoitetta: 

• yhdenvertaisuus 
• OPS-lähtöisyys 
• jakaminen 

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus oppia kansainvälisyydestä eli saada kv-osaa-
miseen valmiuksia kouluaikanaan. Tämän vuoksi kansainvälistä toimintaa 
pitäisi leimata opetussuunnitelmalähtöisyys. Kansainvälisen toiminnan 
tulee toisin sanoen tukea koulun perustehtävää, opetus- ja kasvatustyötä. 

Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa kansainvä-
lisyys on ennen kaikkea globaalikansalaisuuteen valmistamista. Globaali-
kansalaiseksi kasvava koululainen oppii löytämään paikkansa ja tehtävän-
sä maailmassa. Siihen liittyy toiminnan ihmisoikeusperustaisuus, kielelli-
sen ja kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen ja kestävän tulevaisuu-
den rakentaminen. Koulujen globaalikasvatus ja kansainvälisyys pyritään 
liittämään YK:n kestävän kehityksen agendaan, Agenda 2030:en.  

Koulun kansainvälisyyteen liittyvän toiminnan tulisi olla mahdollisimman 
monipuolista, jotta kaikki vaativat tavoitteet saavutetaan. Asiaa selventää, 
jos koulujen kansainvälisyyden tasot hahmo-
tetaan kolmiona, jossa tasojen koko rinnas-
tuu toimintaan osallistuvien määrään. 

Kokemusten ja osaamisen jakaminen on 
oleellinen osa yhteistyötä ja erilaisissa ver-
kostoissa toimimista. Tämä tarkoittaisi ennen 
kaikkea, että mahdollisimman monet lapset 
ja nuoret voivat osallistua toimintaan. Mutta 
oleellista on myös, että toiminnasta vastaa-
vat opettajat ja muut asiantuntijat jakavat 
toiminnassa opittuja asioita. 

Linkki:  Etsi ja jaa hyviä menetelmiä ja toimintatapoja https://hyvatkaytannot.oph.fi/ 



Tulkinnan työkaluja 

Kv-
liikkuvuus 

Kansallinen ja 
seudullinen 

kansainvälisyys

Kotikansainvälisyys 
(Internationalisation 

at Home, IaH)

Kansainvälisyys 
laaja-alaisena osaamisena 

Koulujen kansainvälisyyden tasot. 
Pyramidi kuvaa mm. kv-toimintaan osallistuvien määrää. 
Pyramidi käänteisenä kuvastaisi kv-toiminnan hiilijalanjäljen suuruutta.

Kv-toiminta, joka edellyttää 
matkustamista toisiin maihin

Kansainvälisyys kansallisena 
tai seutukunnallisena 
yhteistyönä

Kansainvälisyys 
omassa luokassa, 
koulussa, tvt

Kansainvälisyys 
yksilön tasolla, 
opsissa

Linkit: Tukimateriaalia perusopetuksen ja lukion kansainvälistymiseen http://www.polkka.info/ 
 Kansainvälisen toiminnan laatusuositus http://bit.ly/kvlaatu 
 Maailmankansalaisuus lukion OPSissa http://bit.ly/LOPSglobaali 
 Kotikansainvälisyystaitoja kaikille –opas http://bit.ly/koti-kv 
 Kansainvälisyys, globaalikasvatus ja OPS http://bit.ly/kvopsissa 
 PISA2018/globaalit taidot http://bit.ly/PISAglobaali 

@ Paula Mattila



L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Jatkuva 
oppiminen  

Asioiden 
tarkastelu eri 
näkökumista 

Oman 
ajattelun 
kyseen-
alaistaminen 

Moniselit-
teisyyden 

hyväksyminen 

Oleellisen 
erottaminen, 
skaalaamisen 

taito 

Itseohjautuvuus 

Aloitekyky 

Luovuus 

Tunteiden 
ja 

faktojen 
erottelu 

  
Kansainvälisyys on oppimisen keskiössä.  
Ymmärrystä kansainvälisyydestä on lisättävä ikäkausi huomioiden.   
Varhaiskasvatus mukaan! Lapsen kielellinen herkkyysikä ja luontainen 
uteliaisuus eri kulttuureja kohtaan antaa valtavat mahdollisuudet. Oi
va

llu
ks

et
  

Linkit:   Kulttuuritaidon ja monikielisyyden viitekehys http://carap.ecml.at/  
 Viitekehyksen sovellus OPSin tueksi http://bit.ly/maailmankansalaisenpolku 



Luominen 

Arvioiminen 

Analysoiminen

Soveltaminen

Ymmärtäminen

Mieleenpainaminen
Tiedot

ALEMMAN TASON OSAAMISTA

KORKEAMMAN 
TASON 

OSAAMISTA

Mitä ovat globaaliosaajan osaamisalueet Bloomin taksonomian eri portailla?

1Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Linkit: Anderson and Krathwohl – Bloom’s Taxonomy Revised http://bit.ly/Bloomrevised 



L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
Oi

va
llu

ks
et

    
Jokainen on arvokas ja osa kulttuurista moninaisuutta.   
Moninaisuus huomataan ja huomioidaan kaikissa lapsissa ja aikuisissa.  
Rasismille on nollatoleranssi. 
Kyseenalaistetaan stereotypioita. Kohdataan ihminen ihmisenä.

Ihmisoikeudet, 
erityisesti lasten 

oikeudet 

Yhdenvertaisuus, 
tasa-arvoisuus 

Rohkeus, uteliaisuus, 
kiinnostus, kunnioitus/tilan 

antaminen, arvostus

Identiteettitietoisuus ja 
kielitietoisuus/Identiteetin 

rakentuminen 

Vuorovaikutus(taidot), 
tiimitaidot

Interkulttuuriset 
(=kulttuurien välisen 

toiminnan) taidot  

Tahto ja taito rakentaa 
moninaisuutta ilmentävää 

toimintakulttuuria

Linkit:   Tasa-arvotyö on taitolaji –opas http://bit.ly/tasa-arvo-opas 
 Materiaaleja yhdenvertaisuuteen http://bit.ly/yhdenvertaisuus 
 Väestöliiton lehti seksuaalioikeuksista http://hurmalehti.fi/ 
 Eurooppalainen kielisalkku/kielellinen ja kulttuurinen identiteetti http://bit.ly/kielisalkku 
 Kielellinen monimuotoisuus ja kulttuurienvälinen yhteisymmärrys http://edl.ecml.at/  
  



Mitä ihmisoikeudet ovat? Missä ne määritellään?  
Mistä niitä voi oppia? 

Mitkä ovat lasten oikeuksien neljä yleisperiaatetta? 

Mitkä asiat määrittävät kielellisiä oikeuksia? 

Mikä ero on yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvillä asioilla? 

Miten moninaisuus ilmenee? 

Miten koulun toimintakulttuurilla voi tukea moninaisuutta? 

Miten kieli vaikuttaa identiteetin kehittymiseen? 

Mitä kulttuurien välisen toiminnan taidot (interkulttuuriset taidot) 
ovat ja miten niitä voi kehittää? 

Millaisia taitoja tarvitaan tiimityöskentelyssä? 

 

2Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Linkit: Lapsen oikeudet https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/  
 Lapsen oikeuksien julistus (ks. periaate 10) ja sopimus (ks. artiklat 12 – 17): http://bit.ly/LOSunicef 
 Lasten oikeuksista alakoululaisille https://www.lastensivut.fi/ 
 Koulu maailmaa muuttamaan –materiaaleja http://bit.ly/maailmaamuuttamaan 



L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
Oi

va
llu

ks
et

    
Kansainvälisyys on läsnä arjessa.  
Kokemuksia kartutetaan, kielitaitoa käytetään. 
Näköalattomuutta torjutaan. 
Turvallisuuskysymykset ovat mukana  kaikessa kansainvälisyystoiminnassa.  
Kielikasvatus voi pelastaa ihmishenkiä.

Hyvinvointi,  
turvallisuus

Turva- ja  
tunnetaidot,  
omien rajojen  
vetämisen 
taidot

Välittävä 
ilmapiiri, 
empatia
 

Sukupuoli- 
sensitiivisyys

Yhteisistä  
säännöistä  
sopiminen

Ongelman- 
ratkaisu-
taidot

Konfliktin-
ratkaisu-
taidot

Väkivaltaisen 
ääriajattelun 
torjuminen
 

Itsestä  
huolehtiminen  
ja arjen taidot

Linkki:   Kehityskumppanuutta oppimassa -julkaisu (s.56-62) http://bit.ly/kehityskumppanuus



Miten voi harjoitella toisen ihmisen asemaan asettumista? 

Miten syrjäytymistä voi tunnistaa ja torjua omassa luokassa ja  
koulussa? 

Miten väkivaltaista ääriajattelua torjutaan? 

Miten yhteistyöstä sovitaan kansainvälisen kumppanin kanssa? 

Miten turvallisuutta voi ennakolta edistää? 

Miten haastavissa tilanteissa menetellään? 

 

3Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Linkit: Tunteiden tuulimylly ja tunnetaitojen oppitunti http://bit.ly/tunnetaitoja 
 Opas rakentavaan vuorovaikutukseen ja vihapuheen ehkäisyyn http://bit.ly/rakentavavuorovaikutus  
 Ei rasismille! -hanke http://bit.ly/ei-rasismille 
 Sovittelu ja konfliktinratkaisu, Ahtisaari -päivän vietto ja materiaalia http://ahtisaaripaiva.fi/ 
  Toiminnallisia harjoituksia uskontodialogiin http://bit.ly/uskontodialogia



L4: Monilukutaito 
Oi

va
llu

ks
et

  

  
Tekstien maailma auttaa hahmottamaan identiteettejä. 
Suomalaisimmissakin teksteissä on aineksia muista kulttuureista. 
Monilukutaitoa on myös kyky lukea rivien välistä.

Netiketti

Kulttuurinen 
lukutaito

Itselle luontevan 
ilmaisumaailman 

löytäminen
Laaja 

tekstikäsitys

Tekstien 
kontekstuaalisuus

Ennakko-
luulottomuus

Kriittinen 
lukutaito

Monilukutaito 

Linkit:   Monilukutaidon määritelmästä http://bit.ly/monilukutaito-termi 
 100 mediakasvatusideaa/monilukutaito http://bit.ly/monilukutaito100



4Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Linkit: 100 mediakasvatusideaa (mm. Koulumaailma ja monilukutaito) http://www.mediakasvatus.fi/100ideaa 
 Novelisti Chimamanda Ngozi Adichie: The danger of a single story  http://bit.ly/overlappingstories

Millaisia teksteihin/mediaan liittyviä ennakkoluuloja  
tunnistat itsessäsi? Arvioi niitä. 

Miten stereotypiat voivat vaikuttaa oppimiseen  
- omassa koulussa 
- koulun ulkopuolella
- maailmalla? 

Kuinka suomalainen ajattelet olevasi? Miksi?

 



L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Oi

va
llu

ks
et

  

  
Osallistetaan ja jaetaan; ei tehdä liian valmiiksi. 
Kulttuurit kohtaavat verkossa ja verkoistoissa.

Jakamisen 
kulttuuri 

Siirtovaikutukset, 
toimintalogiikan 
ymmärtäminen

Rajojen 
ylittäminen

Yhdessä 
tekeminen

Globaalin  
yhteistoiminnan 
mahdollisuus/

mahdollistuminen

TVT:n käyttö 
monipuolisesti 

mahdollistajana

Tieto- ja  
viestintäteknologinen  

osaaminen



5Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Linkit: Eurooppalaisten opettajien verkosto https://www.etwinning.net/  
 Aloittelevan verkostoitujan muistilista http://bit.ly/aloittelevaverkostoituja 
 Kokeneen verkostoitujan pelisääntöjä http://bit.ly/kokenutverkostoituja 
 Mediataitojen kehittäminen http://bit.ly/mediataitokoulu 
 European Schoolnetin sivusto https://www.betterinternetforkids.eu/ 

Miten TVT on vauhdittanut  kansainvälisyyttä ja globalisaatiota? 

Miten sosiaalinen media kansainvälistää? 

Miten koulunne liikkuu virtuaalisesti? 

Millaiset verkostot tukevat koulunne kansainvälistymistä? 

Miten eri maiden käytännöt vaikuttavat TVT:n käyttöön  
kansainvälisessä toiminnassa? 

 



L6  Työelämätaidot ja yrittäjyys
Oi

va
llu

ks
et

   
Kansainvälisyys tuo esille erityisosaamista. 
Kansainvälisyys on yhteistyötä.  
Työelämä edellyttää kielitaitoja. 
Työelämällä ei ole kotimaata.

työelämän  
globalisoituminen 

interkulttuurinen 
osaaminen 

innovointi 

rajapintojen 
ylittäminen

resilienssi

taloustaidot

mahdollisuuksien 
löytäminen, olemassa 
olevan hyödyntäminen 

ja toimimattomasta 
luopuminen



6Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Miten oppilaiden erityisyyttä arvostetaan ja miten heidän  
unelmiaan tuetaan? 

Miten oppilaat saavat tietoa kansainvälisyyden merkityksestä  
opinnoissa ja työtehtävissä eri toimialoilla? 

Mitä on kansainvälisyysosaaminen työelämässä? 

 

Linkit: Yrittäjyyskasvatus -yhteistoiminnallisuutta oppijalähtöisesti http://bit.ly/yrittäjyyskasvatusta 
 YES-yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkoston materiaalit http://bit.ly/yesverkosto 
 Yrityskylän globaali talous –kokonaisuus https://yrityskyla.fi/ylakouluille/ 
 Asiantuntijaverkosto https://www.asiantuntijaverkosto.fi/ 
 Mallia ja materiaalia yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen http://www.minunpolkuni.fi/ 



 L7  Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
 kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Oi
va

llu
ks

et
   

Saa, voi ja pitää osallistua ja vaikuttaa. 
Kansainvälisyys on tekoja.  
Kansainvälisyys kuuluu kaikille! 

oman oppimisen 
omistajuus

tietoisuus
ns. isosta kuvasta

Agenda 2030: 
yhteinen velvollisuus 

ja mahdollisuus

oman toiminnan 
vaikutusten 

tiedostaminen

tutkiminen ja 
kokemus-> 

vaikuttaminen

Linkit:   Kestävän kehityksen tavoitteet Agenda 2030 http://bit.ly/YKagenda2030 
 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050



7Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

Miten kansainvälisessä toiminnassanne otetaan huomioon  
Agenda 2030:n tavoitteita? 

Kuka jää kansainvälisen toiminnan ulkopuolelle koulussanne  
ja miksi? 

Ovatko koulunne oppilaat oman oppimisensa omistajia  
ja toiminnan subjekteja?

 

Linkit: YK-liiton sivut http://bit.ly/YK-liitto 
 YK-liiton kestävän kehityksen materiaaleja http://www.ykliitto.fi/yk70v 
 Globaalikasvatus –sivusto http://www.globaalikasvatus.fi/ 
  UM:n tuottama oppituntimateriaali/Maailma 2030 https://maailma2030.fi/ 
  Materiaalia ilmastonmuutoksesta http://openilmasto-opas.fi/ 
 Kehityskumppanuutta oppimassa -julkaisu (mm. s.50-52) http://bit.ly/kehityskumppanuus 
 Oppimisen omistajuus  http://bit.ly/oppimisenomistajuus 



Kielitietoisuus ja kulttuurinen moninaisuus

Lapsen kasvu kieli- ja kulttuuritietoisuuteen alkaa varhaiskasvatuksessa.

Kieli- ja kulttuuritietoisessa varhaiskasvatuksessa kielet, kulttuurit ja 
katsomukset nivoutuvat osaksi varhaiskasvatuksen kokonaisuutta.
Esiopetuksen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kieli- ja kulttuuri-
identiteettien kasvua sekä opettaa lapsia kunnioittamaan eri kieliä ja 
kulttuureja.

• Eri kielten havainnointi tukee lasten kielitietoisuutta sekä  
kulttuuriseen osaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvän  
laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.

• Esiopetuksen tavoitteena on edistää lasten kielellistä kehitystä ja 
vuorovaikutustaitoja sekä vahvistaa heidän kiinnostustaan kieliin ja 
kulttuureihin.

Kieli- ja kulttuurikasvatuksen tulee olla johdonmukainen jatkumo, joka näkyy 
oppilaan kielipolulla varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin saakka: 
kielten ja kulttuurien havainnointi ja vahvistuva kiinnostus niitä kohtaan.

hej hallo

hello ciao
привeт

こんにちは
hej

VARHAISKASVATUS

ESI- JA ALKUOPETUS

ALAKOULU 3.–6. LK. YLÄKOULU 7.–9. LK.

2. ASTE

•

•



Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista 
asenteista. Kielitietoisessa yhteisössä ymmärretään kielen keskeinen 
merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien 
rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 

Kieli toimii kaiken oppimisen tukena, joten kieli liittyy erottamattomasti kaikkiin 
oppiaineisiin ja toimintaan. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden rajat ylittävää 
yhteistyötä. 

Eri kielten käyttö rinnakkain arjen toiminnoissa nähdään luontevana ja kieliä 
arvostetaan. Kielten käyttö vahvistaa kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista 
käyttöä. Lapsen ja nuoren monikielisyyttä tuetaan hyödyntämällä kaikkia, myös 
vapaa-ajalla käytettyjä kieliä.

Erilaiset identiteetit, kielet, 
uskonnot ja katsomukset 
elävät rinnakkain ja ovat 
vuorovaikutuksessa 
keskenään. Yhteisö 
arvostaa ja hyödyntää 
maan kulttuuriperintöä ja 
kansalliskieliä sekä omaa 
ja ympäristön kulttuurista, 
kielellistä, uskonnollista 
ja katsomuksellista 
monimuotoisuutta. 
Kotikansainvälisyys on tärkeä 
voimavara.

Linkit: http://edu.fi/download/186995_Kielitietoinen_opetus_verkko.pdf  
 (näyttönimi: Opetushallituksen julkaisu: Kielitietoinen opetus –kielitietoinen koulu)
 https://frepafin.wordpress.com/language-grid-grade-0-9-maailmankansalaisen-kielipolku/ 
 language-grid-by-grade-finnish/ (näyttönimi: Kielipolun suunnittelun tueksi)
 http://carap.ecml.at/Teachertraining/Discoverymodule/tabid/2963/language/en-GB/Default.aspx  
 (näyttönimi: Monikielisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden viitekehys)

Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

luovuus                           autenttisuus                          monimuotoisuus        
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Menettelyitä

Kaksikielinen esiopetus ja perusopetus
Kaksikielistä esiopetusta voidaan toteuttaa usealla tavalla. Yhteistä toteutus-
tavoille on se, kielet eivät ole pelkästään opetuksen ja oppimisen kohteena, 
vaan niitä käytetään oppimiskokonaisuuksien opetuksessa ja esiopetuksen 
arjen toiminnassa. 

Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa osa toiminnasta (vähintään 
25 %) toteutetaan jollakin muulla kielellä kuin opetuskielellä. Jotkut lapsista 
voivat puhua kyseistä kieltä äidinkielenään.

Kielirikasteisen eli suppeamman kaksikielisen esiopetuksen tavoittee-
na on herättää lasten mielenkiinto ja myönteinen asenne kieltä koh-
taan. Kielirikasteisella esiopetuksella tarkoitetaan esiopetusta, jossa alle 
25 % toiminnasta järjestetään säännöllisesti ja suunnitellusti jollakin muulla 
kuin opetuskielellä.

Kielirikasteinen esiopetus antaa luontevia mahdollisuuksia tuoda monikieli-
syyttä ja kulttuurien kohtaamisia esiin esiopetuksen arjessa ja toimintakult-
tuurissa. Tavoitteena on, että lapset olisivat sekä kielen oppijoita että käyttäjiä.

Perusopetuksessa kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa 
alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. 

Kielirikasteisuus

Auttaa ymmärtämään uusien 
sanojen merkityksen niiden 
asiayhteydessä.
Rakentaa luontevasti sanavarastoa. 
Madaltaa vieraalla kielellä 
kommunikoinnin kynnystä. 
Vahvistaa luottamusta omiin 
kykyihin oppia kieliä ja käyttää 
vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. 

Kannustaa ja aktivoi kohdekielen 
käyttöön varsinaisten kielten 
tuntien lisäksi ja  arjen 
toiminnoissa.
Kehittää aktiivista ja passiivista 
kielitaitoa.
Kannustaa yhdistelemään asioita 
sekä arvaamaan rohkeasti. 



Linkit: http://edu.fi/download/186995_Kielitietoinen_opetus_verkko.pdf 
 (näyttönimi: Opetushallituksen julkaisu: Kielitietoinen opetus –kielitietoinen koulu)
 https://frepafin.wordpress.com/language-grid-grade-0-9-maailmankansalaisen-kielipolku/ 
 language-grid-by-grade-finnish/ (näyttönimi: Kielipolun suunnittelun tueksi)
 http://carap.ecml.at/Teachertraining/Discoverymodule/tabid/2963/language/en-GB/Default.aspx  
 (näyttönimi: Monikielisyyden ja kulttuurisen moninaisuuden viitekehys)

Kielikylpy
Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan varhaisintaan 
kolmevuotiaana ja viimeistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen 
loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta järjestetään koulun 
varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kielellä. 
Kielikylpyopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti lapsille, jotka eivät puhu kyseistä 
kieltä äidinkielenään.

Kielipesä
Kielipesätoiminnalla tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa toimintaa, jossa 
vahvistetaan lasten tietämystä omasta kulttuuristaan ja tarjotaan mahdollisuus 
oppia perheessä tai suvussa puhuttua uhanalaista vähemmistökieltä tai 
alkuperäiskansan kieltä. Kielipesätoiminnan periaatteet voivat olla kielikylvyn 
kaltaisia.

Kielisuihkutus:
”Kielisuihkuopetusta voidaan 
järjestää oppilaille kieliin 
tutustumiseksi. Kielisuihku 
voi sisältää yhden tai 
useamman kielen alkeita. 
Kielisuihkussa voidaan tutustua 
koulussa opetettavien kielten 
ohella myös kouluyhteisössä tai 
lähiympäristössä esiintyviin kieliin 
tai maailmankieliin. Tällainen kielisuihku 
antaa oppilaille tuntumaa maailman 
kielelliseen moninaisuuteen ja herättää kiinnostusta kieliä kohtaan. Kielisuihku on 
kestoltaan rajallinen alkaen muutamasta tunnista esimerkiksi vuoteen. Kielisuihkua 
voidaan järjestää monin eri tavoin joko osana koulupäivää tai esimerkiksi 
kerhotoimintana.” ([http://]www.edu.fi, kielten tukimateriaali)

 

ohella myös kouluyhteisössä tai 
lähiympäristössä esiintyviin kieliin 
tai maailmankieliin. Tällainen kielisuihku 

”Kieli on ajatuksia, tunteita, 
asenteita, mielikuvia, kommunikointia, 
liikettä, rytmiä, kulttuuria…” 

Marja-Leena Kivelä, 
Oulun yliopisto (koulutus Oulussa 27.11.2017)



Kielten ja muiden oppiaineiden integraatio
Kieltenopetusta voidaan integroida muihin oppiaineisiin eri tavoin. Voidaan 
järjestää eheyttävää, oppiainerajat ylittävää opetusta esimerkiksi rinnastamal-
la tai jaksottamalla, teemapäivinä tai monialaisina oppimiskokonaisuuksina 
( ks. perusopetuksen opetussuunnitelman luku 4.4). Kielistä ja muista oppi-
aineista voidaan rakentaa valinnaisina opintoina tarjottavia oppiainekokonai-
suuksia (ks. luku 12.2.). 

Valinnaiset aineet perusasteella
Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää eri oppiaineiden opettajien 
yhteistyötä ja rakentaa eheitä oppiainekokonaisuuksia. Kielistä ja muista op-
piaineista voidaan rakentaa valinnaisina opintoina tarjottavia oppiainekokonai-
suuksia (ks. luku 12.2). Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia 
useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta (L1–L7). 

 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa vieras kieli ja yksi tai useampi kieliai-
ne (esim. äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli) ja/tai muu oppiaine 
muodostavat eheän, suunnitellun oppimiskokonaisuuden. Tämän tarkoituk-
sena on auttaa oppilasta ymmärtämään opiskeltavien asioiden välisiä suhtei-
ta ja keskinäisiä riippuvuuksia. Tavoitteena on osallistua tiedon yhteisölliseen 
rakentamiseen ja auttaa oppilasta soveltamaan hankittua tietoa. Monialaiset 
oppimiskokonaisuudet kehittävät laaja-alaista osaamista, ovat pitkäkestoisia 

Menettelyitä
Kielen avulla 
hahmotamme 

maailmaa.

Kieli näyttäytyy 
erilaisena eri  
oppiaineissa.

Kieli on aina oppimisen väline.
oppimisen väline.Kieli kantaa 

merkityksiä ja oletuksia, 
jotka eivät 

ole itsestään selviä.

merkityksiä ja oletuksia, 

ole itsestään selviä.

Kielenkäyttö edellyttää 
kriittistä ajattelua purkaa 

näitä vinoutuneita merkityksiä.



Pohdittavaksi, keskusteltavaksi ja jaettavaksi

TOSIELÄMÄN
ONGELMA 
TAI ILMIÖ

VIERAAT 
KIELET ÄIDINKIELI JA 

KIRJALLISUUS

MATEMATIIKKA

LUONNON-
TIETEET

HISTORIA JA 
YHTEISKUNTA-

OPPIUSKONTO, ET, 
FILOSOFIA  

MUSIIKKI

KUVATAIDE

KÄSITYÖ JA 
KOTITALOUS

LIIKUNTA 
JA TERVEYS-

TIETO

Kielitietoisuus monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa: käytetään 
oppilaiden kanssa sen oppiaineen kieltä, jota kulloinkin opiskellaan. 
Käytetään ruotsia ja/tai vierasta kieltä tiedonhakuun ja tuotoksissa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet


