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Hankkeita: Japanin ja kiinan kielen opetus yleisopetuksessa

 2011 - 2017 Yanzu-hanke

 2012 - 2018 Ippo - japania lukiossa ja peruskoulussa - hanke

 2013 - 2017: POP-Kiinaa

 2016: Lukion B3-kielen oppimäärä ja opetussuunnitelma 8 kurssille

 2016: Aineenopettajien pedagoginen pätevyys Helsingin yliopistosta

 2017 - LeZhi-hanke

 2018 - SYK: Jippii japania! (Valtion erityisavustukset kielten opiskelun 
varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen)

 Valtionavustukset perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä kunnallisen 
varhaiskasvatuksen kansainvälistymiseen 2018 – haku meneillään

http://www.rajamaenlukio.fi/ippo-hanke/
https://www.youtube.com/watch?v=6cvHfhNQoJY
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/0/valtionavustukset_perusopetuksen_ja_lukiokoulutuksen_seka_kunnallisen_varhaiskasvatuksen_kansainvalistymiseen_2018


Kielitaidon tärkeys

 Maailmankuvan laajentaminen

 Matkailu ja inhimilliset suhteet

 Tiede ja opiskelu

 Kulttuuriyhteistyö

 Kauppa

 Kiinan rooli suurena ja vaikuttavana globaalina toimijana

 Japanissa Suomi-brändi jo valmiiksi hyvin tunnettu ja positiivinen

 Riitta Pyykkö 2017: Monikielisyys vahvuudeksi "Kielitaitotarpeet ovat moninaisia, 
mutta kielten opiskelu on yksipuolistunut, kansallinen kielikoulutuspolitiikka kaipaa 
selkeyttämistä...tavoitteena suomalaisten kieltitaidon, maan kielellisen 
monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden vahvistaminen"

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ParticipationNonJs?proposalId=a0c8432a-dfae-4fca-8a8c-c009dd79566d


TEEMOJA

 Japanin ja kiinan kielen opetus: tämän hetkinen tilanne ja haasteet 

 Kulttuurikurssit ja ilmiöpohjaiset kurssit

 Ystävyyskoulut

 Tapahtumat 

 Kerhotoiminta

 Koulun ulkopuolinen kv-toiminta

 Opettajat ja apuopettajat

 Etäopetus



KIELEN OPETUKSEN TILANNE

KIINA
Peruskoulu

 Alakoulu A1 ja A2 (Tampere, Helsinki, 
Espoo)

 Yläkoulu A1, A2, B2

Toinen aste 

 Lukio B3

 Ammattioppilaitokset

Yliopistot ja korkeakoulut

Kansanopistot

JAPANI
Peruskoulu

•Alakoulu: kerhoja, kielisuihkuja

•Yläkoulu: lyhyitä valinnaiskursseja, B2-japani alkaa

Helsingissä 2018

Lukio

• B3 Japani: tyypillisesti 1-3 kurssia,

• kurssien määrä lisääntymässä

Ammattioppilaitokset

- työharjoittelupaikkoja (mm. Hanako International)

Kansanopistot

- 1 vuoden linja, jatkolinjat, avoin yliopisto

Korkeakoulut ja yliopisto

- kielen opintoja

- kielikeskukset

- ystävyyskouluja, työharjoittelupaikkoja

http://www.hanako-network.com/
http://www.joutsenonopisto.fi/opintolinja/japanin-kieli-ja-kulttuuri/


HAASTEET

 Tarjottujen kurssien määrä vähäinen jatkokurssien järjestäminen 
hankalaa

 Oppilaat katoavat ensimmäisten kurssien jälkeen (ei saada 
jatkoryhmää kasaan)?

 Ei ylioppilaskirjoituksissa (koulut karsivat ensimmäisenä ei-
kirjoitettavista aineista)

 Pätevien opettajien löytäminen?

 Opetusmateriaali?

 muuta?



RATKAISUJA

 Oppilaitosten laajempi yhteistyö (myös eri kouluasteet ja 
kansalaisopistot)

 Opettajilla pätevyys myös toisessa aineessa (virka, jatkuvuus)

 Kampuskoulut

 Nettikurssit ja etäopetus

 Kielitaidon arvostuksen lisääminen (kouluissa, jatko-opintoihin 
pyrkiessä)

 Kielitaidon tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtäminen



KULTTUURIKURSSIT JA ILMIÖPOHJAISET KURSSIT: 
ESIMERKKEJÄ

KIINA
 Espoonlanden lukio: robotiikka

 Pohjois-Tapiolan lukio: sääasema (biologia, 
maantieto, englanti)

 Olarin lukio (historia & yhteiskuntaoppi)

 Kuopion Lyseon lukio: (terveystieto, 
biologia, englanti)

 Kesälukio: yrittäjyys

JAPANI
 Luostarivuoren lyseon lukio:Suomen ja 
Japanin vesiolojen tutkimuskurssi

 Helsingin kielilukio: Japanin historia ja 
kulttuuri

 Rajamäen lukio: Biologia ja 
englanti kurssit

 Tuusulan lukio, Hyrylän yksikkö: Movement 
Japan

 Leirikouluja: mm. Vaasan yhteiskoulun 
lukio, Porin lyseon lukio

 Rajamäen lukio: Tapahtumajärjestelykurssi

https://docs.google.com/document/d/1VYmW2akXWMj_S2g_Z827SyYgUL2RZcoeg3U-uZAC3Hw/edit?usp=sharing
https://www.luostarivuorenlukio.fi/projektit-ja-hankkeet/suomen-ja-japanin-vesiolojen-tutkimuskurssi/
https://rajamakimorioka.wordpress.com/
https://movementjapan.com/about/
https://sites.google.com/view/verkostojapanistainnostuneille/etusivu/ajankohtaista/turun-japani-p%C3%A4iv%C3%A4t?authuser=0


Ystävyyskoulutoiminta - esimerkkejä

KIINA

 Espoonlahden lukio

 Helsingin kielilukio

 Olarin lukio

 Kuopion lukiot

Japani

 Helsingin kielilukio

 Porin lyseon lukio

 Tiirismaan lukio

 Vaasan lyseon lukio

 Kalajoen lukio

 Luostarivuoren koulu

 Luostarivuoren lyseon lukio

 Rajamäen lukio

 Seitsemän veljeksen koulu

https://www.jylla.fi/kielet-ja-kansainvalisyys/kansainvaliset-projektit/kiina/
https://itislukio.wordpress.com/2011/02/09/n%C7%90-h%C7%8Eo-ma-kiina-kiinnostaa/
http://theprojectchina.blogspot.fi/
https://www.businesskuopio.fi/wp-content/uploads/2018/01/Kuopio-Shanghai_Pudong_yhteisty%C3%B6_katsaus-2017.pdf
https://ippohanke.wordpress.com/2017/09/29/showa-koulun-vierailu-2017/
https://tiirismaanlukio.fi/web/japani/
http://fuusio.vaasa.fi/koulussa-tapahtuu/371-vaasan-lyseon-lukio-solmi-yhteistyoesopimuksen-japanilaisen-toyama-collegen-kanssa


Ystävyyskaupungit

KIINA
 ESPOO - SHANGHAI

 ETELÄ-SAVO - SHAOXING

 HELSINKI - PEKING

 HYVINKÄÄ - KUNSHAN

 ITÄ-SUOMEN AVI - HENANIN MAAKUNTA

 JYVÄSKYLÄ - KUNMING JYVÄSKYLÄ-MUDANJIANG

 KAJAANI - JIUJIANG

 KUOPIO - SHANGHAI PUDONG

 LAHTI - DEYANG LAHTI - WUXI

 LAPIN LIITTO - HEILONGJIANG

 OULU - HANGZHOU

 POHJOIS-KARJALA - HEILONGJIANG

 PORI - CHANGZHOU

 ROVANIEMI - HARBIN

 SALO - WUHAN

 SATAKUNTA - CHANGZHOU

 TAMPERE - GUANGZHOU

 TURKU - TIANJIN

 VANTAA - JINAN



Koulun ulkopuolinen KV-toiminta

KIINA
 Suomi-Kiina-Seura: Helsinki, Iisalmi, 
Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Pori, Rovaniemi, 
Tampere, Turku

 Suomalais-Kiinalainen kauppayhdistys

 ChiNet: työssäoppiminen

 Konfutse-instituutti

 Global Innokas

 SML: Kielimatkapaketit/kielileiripaketit

 Taichi, kiinalainen ooppera

Japani
 Vaihto-oppilasvuosi Japanissa

 Japanilainen vaihto-oppilas omaan 
kouluun

 Japanilainen apuopettaja kouluun

 Suomi-Japani seurat

 Japani-aiheiset kulttuuritapahtumat

 Japanin populaarikulttuuritapahtumat eli 
conit

 Japanilaiset kamppailulajit

https://www.innokas.fi/wp-content/uploads/2017/10/Aasia-avoinna-yhteisty%C3%B6lle-FINAL.pdf
https://ippohanke.wordpress.com/2016/06/03/kansainvalisyytta-kouluihin-japanilainen-apuopettaja/
https://yattane.wordpress.com/2012/11/01/japan-day-at-annantalo/
https://www.desucon.fi/desucon2018/


Kulttuurivaihto Japaniin

 Ippo to Japan käynnistyi 2017

 Yhteistyökumppanina japanilainen yritys/Hamamatsun Suomi-Seura

 Suomalaisnuoret (16-22-vuotiaat) pääsevät tutustumaan Japanin kulttuuriin ja 
työelämään 1-2 kuukaudeksi

 Japanilaiskumppani maksaa stipendin, joka kattaa lentoliput ja oleskelun Japanissa

 Hakijoilta vaaditaan japanin kielen opintoja ja kiinnostusta Japaniin, etusijalla 
hakijat, jotka eivät ole käyneet aikaisemmin Japanissa

 Kiinnostava pilotti, jonka toimintatapa on laajennettavissa

https://ippohanke.wordpress.com/2017/11/04/sanna-kulttuuri-vaihdossa-ippo-to-japan/


Tapahtumat - esimerkkejä

KIINA
 Koulukohtaiset tapahtumat ja teemapäivät 
(mm. Helsingin kielilukio)

 Kiinalainen uusivuosi tammi-helmikuussa

 Moon Festival syys-lokakuussa

 Puhetilaisuudet (oppilaitokset)

 Yritystilaisuudet

 Lezhi-hankkeen tapahtumat

 Useiden tahojen yhdessä järjestämät 
tapahtumat

Japani
 Koulukohtaiset tapahtumat ja teemapäivät 
(mm. Helsingin kielilukio)

 Kaupunkien ja seurojen teemapäivät 
(Japan Day, Roihuvuoren Hanami-juhla)

 Puhetilaisuudet (Oppilaitokset, yhdistykset, 
JOY ry)

 Ippo-hankkeen omat tapahtumat (mm. 
elokuvanäytös)

 Useiden tahojen yhdessä järjestämät 
tapahtumat (Minna no Nippon, Japania!, 
Turun Japani-päivät, Polkuja Aasiaan-
päivä)

http://www.annantalo.fi/en/events/event/856BE6F65BC85D08781A202F44F44176/Japan_Day
https://www.roihuvuori.fi/hanami/
http://osjy.fi/2017/03/japanin-kielen-puhetilaisuus-18-3-2017/
https://www.uef.fi/-/japanin-kielen-puhetilaisuus-ita-suomen-yliopistolla
https://ippohanke.wordpress.com/2016/01/18/minna-no-nippon-japaniseminaari-lahti/


Polkuja Aasiaan! 18.5.2018

Paikka:

Espoon Omnia
Kirkkokatu 16
Espoo

Sisältö:

Japani, Kiina, Korea, Intia

Yhteneväisyydet, erot ja 
kulttuurien piirteet.

Tiedotetaan ja innostetaan 
peruskoululaisia toisen asteen 
Aasian kieliopinnoista.

Järjestäjät:

Ippo-hanke, Hanako-
hanke, Lezhi-hanke, 
ChiNet, Omnia



Kerhotoiminta - esimerkkejä

KIINA
 Tampereen kansainvälinen koulu 
(alakoulu + yläkoulu)

 Suomi-Kiina-Seura: Helsinki, Iisalmi, 
Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Pori, 
Rovaniemi, Tampere, Turku

 Auroran koulu, Espoo

 Materiaalia: Yanzu

Japani
 Alakoulujen Japani-kerhot (mm. 
Paattisten koulu)

 Seitsemän veljeksen koulun ja Rajamäen 
lukion yhteinen Japani-kerho

 Vaasan lyseon lukion Aasia-kilta

 Toimivat porttina kielen opiskelun 
aloittamiseen



Opettajat ja apuopettajat

KIINA
 Päteviä kiinan aineenopettajia Helsingin 
yliopistosta

 Konfutse-instituutin tukiopettajat

 Kansanopistot, verkkokurssit

 Erasmus kouluissa –ohjelma (OPH)

Japani
 Päteviä japanin 
aineenopettajia Helsingin yliopistosta

 Japanin kielen aineenopettajaopiskelijat 
opetusharjoittelussa

 Japanin opettajia hankkimassa lukion ja 
peruskoulun opettajan pätevyyden

 Natiivit ja suomalaisopettajat tekevät 
yhteistyötä (esim. Lumon lukio)

 Japanilaiset apuopettajat kouluissa



Etäopetus: Kehittäminen tarpeellista

KIINA
 E-lukio, Oulun seutu

 Online-kurssit, Espoo

 Tutor House

Japani
 E-lukio Oulun seutu, 4 kurssia

 Savonlinnan seutu, 4 kurssia

 Tutor House

http://www.elukio.fi/mita-voi-opiskella
https://www.ouka.fi/documents/317762/795338/Japani.pdf/6f3ea9d6-7699-48ba-b4bc-9737d9f1669a
http://edu.savonlinnaseutu.fi/aikuislukio/meidan-kurssit/kielet/b3-japani/


Muut Aasian ja Afrikan kielet

 Arabia

- MAI opetus (?)

- Yksittäisiä lukion kursseja (mm. Helsingin kielilukio)

- Arabian kielen aineenopettajan koulutus alkamassa Helsingin yliopistossa

Korea

- Kielisuihkuja alakoulussa (mm. Nokia)



Hankkeiden yhteystiedot

Lezhi-hanke Ippo-hanke
 Kotisivut

 FB-sivut

 Blogi

 YouTube-kanava

 lezhi.fi

 facebook.com/lezhihanke

 Instagram: lezhihanke

 meri.vainio@espoo.fi

http://www.rajamaenlukio.fi/ippo-hanke/
https://www.facebook.com/ippohanke/
https://ippohanke.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEoVUhmABljg_nCDYs8rrJg


KIITOKSIA! 
ありがとうございます！
谢谢！


