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“Opetuksessa voidaan 

perusopetuslain mukaan käyttää 

koulun varsinaisen opetuskielen 

lisäksi myös muuta kieltä, jos 

arvioidaan, että se ei vaaranna 

oppilaiden mahdollisuutta seurata 
opetusta.”
(POPS 2014)



CLIL-opetus
Content and Language Integrated Learning



Kaksikielisestä opetuksesta on eriasteisia 
muotoja

• Lauttasaaren yhteiskoulussa on opetettu ruotsin 
kielikylpyluokkia 20 vuotta.

• Ruotsin kielikylpyä koskeva aineisto on merkitty:

• 2021 alkaen opetetaan myös englannin 
kielirikasteisen opetuksen luokkia.

• Englannin kielirikasteista opetusta koskeva 
aineisto on merkitty:

Kaikille muodoille yhteistä on oppiaineen ja kielen opetuksen integrointi



Kaksikielisessä opetuksessa 
painottuu…

• luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus

• toiminnallisuus

• oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö

• kielellinen tuki

• oppimisen tukeminen yhteistyössä kotien ja 

huoltajien kanssa

• opettajien systemaattinen yhteistyö

• vuoropuhelu eri oppiaineita opettavien opettajien 

kesken.



Mitä on kielirikasteinen opetus?

• Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida 
oppilasta kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi.

• Kieltä opitaan aidossa kontekstissa; kielen käyttämiselle on 
todellinen tarve.

• Kielirikasteisessa aineenopetuksessa osa opetuksesta annetaan 
suomen kielellä ja osa vieraalla kielellä.

• Opettaja ei vaihdu, vaan opettaa kahdella kielellä.

• CLIL-menetelmällä oppisisältöjä voidaan opettaa vieraalla kielellä 
kaikissa muissa oppiaineissa paitsi äidinkielessä.

• Kielirikasteinen opetus jatkuu koko perusopetuksen luokkien 1-9 ajan.



Kielirikasteinen opetus Lykissä

• Opetus tapahtuu pääsääntöisesti suomeksi.

• Keskeisten sisältöjen oppiminen varmistetaan 
käsittelemällä ne suomeksi.

• Opetusta rikastetaan englanniksi esimerkiksi

– aineistoilla

– keskusteluilla

– tehtävillä

– sanastoilla



< 25 %

Kielirikasteisesta opetuksesta 10-25 % 

annetaan kohdekielellä. Osuus lasketaan 

vuosiluokan koko tuntimäärästä.

Lauttasaaren yhteiskoulussa noin 16 % 

oppimäärästä opiskellaan englanniksi 
kielirikasteisella luokalla. 



Mitä on kielikylpyopetus?

• Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys.

• Periaate ”yksi henkilö, yksi kieli” kuuluu kielikylvyn pedagogiikkaan. 
Aineenopettaja puhuu oppilaille vain kohdekieltä ja aineen 
oppimateriaalit ovat kohdekielellä.

• Erilaiset oppimisympäristöt tukevat monipuolisesti kohdekielen 
käyttöä.

• Erityistilanteissa oppilas voi käyttää myös omaa äidinkieltään 
kielikylpyopettajan kanssa (turvallisuusperiaate).

• Suomeksi opettavilla opettajilla ja kodeilla on vastuu oppilaan 
äidinkielen kehittymisestä.



50 %

Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä vuosiluokilla 7–9 

keskimäärin 50 % opetuksesta annetaan kohdekielellä. 

Osuus lasketaan vuosiluokan koko tuntimäärästä. 

Kielikylpyaineet opetetaan ruotsiksi. Tarvittaessa oppilas voi 

saada kotiin suomenkielistä materiaalia ruotsinkielisen 
rinnalle.



Mitä kielikylpyopettajuus vaatii 
kohdekielellä opettavalta 

opettajalta?

• Äidinkielenomaista taitoa kohdekielessä (YKI, taitotaso 6).

• Oppimateriaalien tuottamista.

• Kielikylpyyn soveltuvan tarjonnan seurantaa.

• Halua verkostoitua ja kehittyä työssään.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/169733_taitotasokuvaukset_cefr.pdf


Mitä kielirikasteisuus vaatii 
kohdekielellä opettavalta opettajalta?

• Rohkeutta käyttää kohdekieltä omalla kielitaitotasollaan.

• Halua kehittää omaa ja oppilaiden kielitaitoa.

• Kielitaitovaatimus määrittyy opettajan valitsemien materiaalien 
kautta.



Mitä hyötyä kaksikielisestä 
opetuksesta on?

• Usean kielen osaaminen vaikuttaa positiivisesti oppimiskykyyn.

• Kynnys opiskella muita kieliä madaltuu. 

• Opitaan kuuntelemaan ja lukemaan "herkällä korvalla ja 
silmällä".

• Eri oppiaineille ominaiset ilmaisutavat ja tyyli tulevat vaivatta 
tutuiksi.

• Ilmaisu monipuolistuu kun kielellisiä malleja on useita.

• Kommunikaatiotaidot kehittyvät ja kulttuurinen ymmärrys 
kasvaa.



Miten kielikylpyyn tai 
kielirikasteiseen opetukseen 
pääsee?

• Oppilas on valinnut kielikylvyn tai kielirikasteisen 
opetuksen aloittaessaan peruskoulun.

• Kieliluokille voi pyrkiä myös myöhemmin, mikäli luokalla 
on tilaa ja oppilaalla on luokkatasoa vastaavat taidot 
matematiikassa, äidinkielessä (suomi) ja kohdekielessä.

• Kieliluokkien täydennystestaukset järjestetään 
tarvittaessa ennen lukukauden alkua.



Tack!

Thank you!

örfil
Används inte i svenskan i 
betydelsen kanelbulle. I 
svenskan betyder en örfil
ett slag på örat eller 
kinden.
finlandism

”bulla upp”
ställa till kalas

bun
bottom
mainly US informal

“have a bun in the 
oven”
to be pregnant
old-fashioned, humorous


