
Tukea vuosiluokkien 3-6
A1-kielen paikallisten 
opetussuunnitelmien 
täsmentämiseen
Infopaketit 1 tai 2

Webinaarit
17.9.2020 klo 13.30-15.30 tai 23.9.2020 klo 13.30-15.30

Opetushallitus: Yvonne Nummela, Terhi Seinä, Annamari Kajasto ja Minka Lindroos

Aluehallintovirasto: Kari Lehtola



Ohjeita webinaariin

• Pidäthän mikin ja kameran kiinni esityksen aikana

• Kysy ja kommentoi chatissä 

• Vastaamme kysymyksiin esityksen lopussa

• Linkki esitykseen laitetaan oph.fi-sivuille tekstitettyinä lokakuun aikana.

• Linkki on saatavilla ainakin vuoden 2021 loppuun.

• Linkki lähetetään osallistujille sähköpostitse.

17/09/2020 Opetushallitus 2



Tukea A1-kielen vuosiluokkien 3-6 opetussuunnitelman paikallisten opsien
tarkentamiseen 
Webinaarit syksyllä 2020 yhteistyössä AVIen kanssa
Kutsut ja ilmoittautumiset AVIen kautta

Suomenkieliset webinaarit
klo 13.30-15.30

• Tietopaketti 1 to 17.9.2020 (tallennetaan)

• Tietopaketti 2 ke 23.9.2020 (tallennetaan)

• OPS-klinikka 1 ti 27.10.2020

• OPS-klinikka 2 ti 3.11.2020

• Svenskspråkiga webbinarier
kl. 13.30-15.30

• Infopaket 1  tors 24.9.2020 (bandas in)

• Infopaket 2 mån 28.9.2020 (bandas in) 

• LP-klinik 1 tors 29.10.2020

• LP-klinik 2 mån 16.11.2020
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Linkki tietopakettiin oph.fi-sivuille lokakuun alussa.
Paikallinen ops-työ esimerkiksi ennen OPS-klinikoita, joissa 

vastaamme kysymyksiin. 



Infopakettien 1 ja 2 sisältö
Tukea paikalliseen työhön
1. A1-kielen opetus vuosiluokilla 1-2 ja pedagoginen jatkumo vuosiluokille 3-6

2. Tietoa tulevista webinaareista

3. Muuta ajankohtaista

• Kysely 1. luokan englannin opettajille 

• Päättöarvioinnin kriteeriluonnokset ja luonnokset oppimisen tavoitteille

• Vinkkejä varhennettuun kieltenopetukseen

• Euroopan kieltenpäivä 26.9.2020

4. Keskustelua ja vastauksia chatissä esitettyihin kysymyksiin
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A1-kielen opetus 
vuosiluokilla 1-2 ja 
pedagoginen jatkumo 
vuosiluokille 3-6



Kielten opetuksen tavoitealueet ja niihin liittyvät 
sisältöalueet (POPS 2014, VOPS 2019)

S3 Kehittyvä 
kielitaito

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa

- vuorovaikutustaito 
erilaisissa tilanteissa

- viestintästrategioiden 
käyttö

- viestinnän kulttuurinen 
sopivuus

Taito tulkita 
tekstejä

Taito tuottaa 
tekstejä

S1 Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

S2 Kielenopiskelutaidot

L1-L7 Laaja-alainen 
osaaminen



Mitä vuoden 2014 perusteiden teksteistä (vl 3-6) 
jää sellaisenaan paikalliseen opsiin? 
• Kielikasvatus (esim. s. 196)

• Oppiaineen tehtävä

• Johdantoteksti (esim. s. 219)

• Taulukot

• opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

• arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa 
kahdeksan varten)

• Opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vl:lla 3-6 (S1-S3)

• oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

• Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6

• Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3–6
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Vl:n 3-6 A-
kielen opsin
perusteet 
(2014)
Opetuksen 
tavoitteet, 
sisältöalueet, 
kriteerit
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Mitä tulee täsmentää 
paikallisissa opseissa?
A1-kieli, vl 3-6



Määräys (VOPS 2019)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/maarays-
oph-1082-2019.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/maarays-oph-1082-2019.pdf


Määräys
https://www.oph.fi/si
tes/default/files/docu
ments/maarays-oph-
1082-2019.pdf
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Kysymys
Mihin mennessä?

Vastaus
Opetuksen 

järjestäjän päätös 
(mutta kuitenkin 

viimeistään kevään 
2021 aikana)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/maarays-oph-1082-2019.pdf


Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin A1-kielen opseihin
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VOPS-perusteet
2019

Määräys
(VOPS 2019)



Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin A1-kielen opseihin
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VOPS-perusteet
2019

Määräys
(VOPS-perusteet 

2019)

Kysymys
Onko kaikkia opetuksen tavoitteita 

käsiteltävä kaikilla vuosiluokilla?
Vastaus

Ottaen huomioon kielten opiskeluun 
liittyvän kumulatiivisuuden, niin kyllä.

Kysymys
Tuleeko jokaiselle 

vuosiluokalle hyvän 
osaamisen kuvaus jokaista 

opetuksen tavoitetta kohti?
Vastaus

Tähän ei ole velvoitetta. 
Vuoden 2014 perusteissa 
kuvattu hyvän osaamisen 

taso eli kriteerit (arvosana 8) 
vuosiluokan 6 jälkeen.



Opetuksen tavoitteet ja 
sisällöt tulee olla 
määriteltynä jokaiselle 
vuosiluokalle erikseen 
vuosiluokilla 1-9
Miksi?



Oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt määriteltävä vuosiluokittain 
paikallisessa opetussuunnitelmassa

7 – 9 

9

8

7

15

Opetussuunnitelman 
perusteissa tavoitteet ja 
keskeiset sisältöalueet 
määritelty 
vuosiluokkakokonaisuuksittain

Paikallisessa opetussuunnitelmassa 
määriteltävä tavoitteet ja keskeiset 
sisällöt jokaiselle vuosiluokalle

1-2 

6

5

3

4

2

1

3-6 

Koska 
tuntijakoasetuksessa 

(2018) annetaan 
opetuksen 
järjestäjälle 

mahdollisuus sijoittaa 
A1-kielen 

vuosiviikkotunnit eri 
vuosiluokille 

haluamallaan tavalla, 
niin OPH ei voi laatia 
opetuksen tavoitteita 

jasisältöitä. Ne on 
laadittava paikallisesti.



Miksi opetuksen tavoitteet ja sisällöt tulee olla määriteltynä 
jokaiselle vuosiluokalle erikseen vuosiluokilla 1-9?
Taustalle tiedoksi

• Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi (perusteiden 2014 uudistettu luku 6)

• astui voimaan 1.8.2020

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-
2020_1.pdf

• PowerPoint-esitys

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-uudistuva-arviointi-
oph-2020.pdf

• Tukimateriaaleja 

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerien-
laatiminen#anchor-tukimateriaaleja-luvun-6-toimeenpanon-tueksi
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-uudistuva-arviointi-oph-2020.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerien-laatiminen#anchor-tukimateriaaleja-luvun-6-toimeenpanon-tueksi


Arvioinnin yleiset periaatteet (luku 6, 10.2.2020)
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Arviointi on yhdenvertaista

- Perustuu opetussuunnitelmassa oppiaineille asetettuihin 
tavoitteisiin

- Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja 
miten oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä 
arvioidaan



Arvioinnin yleiset periaatteet (luku 6, 10.2.2020)
Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin 

- Opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa 
opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin

- Kansalliset kriteerit 6. luokan päätteeksi sekä päättöarvioinnissa

- Kriteerit eivät ole oppilaalle asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät 
arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason

- Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän 
mukaisesti, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän 
tavoitteisiin.

- Yksilöllistetyn oppimäärään mukaan oppiainetta opiskelevan oppilaan 
suoritukset arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti 
asetettujen tavoitteiden mukaan
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Pedagoginen jatkumo
vuosiluokilta 1- 2 vuosiluokille 3-6

”siten, että A1-kielen opiskelu 
muodostaa jatkumon oppilaan 
edetessä vuosiluokalta toiselle”

Mitä vopsissa?
Mikä pedagoginen jatkumo?



VOPS-perusteet (2019)

Videot vopsin toimeenpanon tueksi

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-
luokilla-1-2#anchor-videoita-toimeenpanon-tueksi

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-
luokilla-1-2

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2#anchor-videoita-toimeenpanon-tueksi
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2


Vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen 
erityinen tehtävä, 1

• herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen

• vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää 
vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti

• Opetus herättelee

• oppilaiden uteliaisuutta kieliin

• Opetus tukee

• oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia 
kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä
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VOPS-perusteet
2019



Vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen 
erityinen tehtävä, 2
• Opetuksessa 

• tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä tai saamen kielestä 
sekä niihin liittyvistä kulttuureista

• korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen 
vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa

• käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita

• Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään 
kiinnostavista asioista. 
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VOPS-perusteet
2019



Vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen 
erityinen tehtävä, 3

• Opetuksen alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. 

• Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään ja 
lisätään. 

• Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista 
kohtaan.
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VOPS-perusteet
2019



Työtapoihin liittyvät tavoitteet, 1

• valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri 
taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden 
ikäkausi ja kehitysvaihe

• tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja 
oppilaita osallistavia.

• valinnassa lähtökohtana toiminnallisuus ja 
tutkiva oppiminen.

• opetusta voidaan eheyttää niin, että 
kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan 
muiden oppiaineiden opetukseen
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VOPS-perusteet
2019



Työtapoihin liittyvät tavoitteet, 2

• ohjataan oppilaita monipuoliseen 
vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, 
kielelliseen uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä 
yhteistyötaitojen kehittämiseen. 

• leikinomaisuus, musiikki, draama, pelit ja liike 
sekä eri aistien hyödyntäminen. 

• oppilaille tarjotaan suullisen 
vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia 
tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös 
kirjoitetun kielen kautta
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VOPS-perusteet
2019



Työtapoihin liittyvät tavoitteet, 3

• oppilaita ohjataan

• pohtimaan kielen oppimistaan esimerkiksi 
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan 
työvälineen avulla

• vähitellen ottamaan vastuuta omasta 
oppimisestaan
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VOPS-perusteet
2019



Oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet, 1
• Oppimisympäristöjä

• voidaan muuttaa erilaisiin 
kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja 
siten mahdollistaa monipuoliset 
työtavat sekä työskentely ryhmissä ja 
itsenäisesti

• suunnitellaan yhdessä oppilaiden 
kanssa. 

• Oppimisympäristöt tukevat oppilaan 
luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua 
sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta 
oppilas rohkaistuu käyttämään vähäistäkin 
kielitaitoaan alusta asti. 
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VOPS-perusteet
2019



Oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet, 2

• Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan oppilaiden monilukutaidon 
kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja 
erilaisia didaktisia välineitä.

• Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja 
kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä 
sekä mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä 
puhuvien kanssa.

17/09/2020 Opetushallitus 28

VOPS-perusteet
2019



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki, 1

• Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. 

• Runsas viestinnällinen harjoittelu, kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä 
toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat oppilaiden 
kielitaidon kehittymistä.

• Oppilaille

• tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin kieliin

• kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä

• Oppilaita kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti kieliä. 
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VOPS-perusteet
2019



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki, 2

• Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta 
tulee tarvittaessa eriyttää. 

• Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. 

• Oppilaan vapauttamiseen kielen opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja 
sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen harkintaan. Oppimisen 
ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2014 luvussa 7. 

• Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 
edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille.

• Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppimista 
edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta.
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VOPS-perusteet
2019



A1-kielen arviointi
(luku 6, 10.2.2020)



Paikallinen vops ja arviointi

• ”Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle tulee 
antaa todistus, johon merkitään oppilaan opinto-
ohjelma ja oppiaineittain tai aineryhmittäin arvio 
siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut 
tavoitteet, sekä arvio oppilaan 
käyttäytymisestä. (Perusopetusasetus 10 §)

• kaikille numeroarviointi vl 4-9 (1.8.2020 
alkaen)

• paikallinen päätös: sanallinen tai 
numeroarviointi vl 1-3 (1.8.2020 alkaen)

• Luku 6: linjaukset oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnille koskevat kaikkia 
oppiaineita
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Pohdittavaksi 
paikalliseen vops-

työhön
- Olisiko hyvä antaa 

hyväksytty-merkinnän 
lisäksi enemmän tietoa 

osaamisesta?

Luku 6, Oppilaan oppimisen 
ja osaamisen arviointi

- pohdintaa 
paikallisesta 

arvioinnista: millaista 
sanallista arviointia 
annetaan vl:lla 1-3?

Arviointikäytänteet 
suunnitellaan ja 

toteutetaan 
oppilaiden ikäkauden 

ja edellytysten 
mukaisesti. 

Luku 6, Oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arviointi

Lukuvuositodistuks
issa ei voi käyttää 
seuraavia 
merkintöjä

• ”On saanut 
opetusta”

• ”Suoritettu”



Todistukset
(luku 6, 10.2.2020)
• Lukuvuositodistus

• Välitodistus

• Erotodistus

• Päättötodistus
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Lukuvuositodistus
• annetaan lukuvuoden päättyessä jokaisella 

vuosiluokalla lukuun ottamatta 
vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa 
päättötodistuksen

• oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain 
sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, 
miten oppilas on saavuttanut asetetut 
tavoitteet lukuvuoden aikana.

• merkitään opintojen laajuus 
vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla 
paikallisen tuntijaon mukaisesti 

• päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle 
luokalle tai hänen jättämisestään luokalle

Täsmennys koskien kaikkia todistuksia
Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä 
opetuksessa, todistukseen merkitään 
oppilaan opiskelema kohde- tai 
kielikylpykieli.



Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa
Vuosiluokat 1 ̶ 3

• Vuosiluokilla 1–3 lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan 
sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen 
mukaisesti.

• Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan 
suoritus hyväksytty vai hylätty.

• Sanallinen arvio voi olla myös esim. neliportainen asteikko

• Hyväksytty tai hylätty -arviota tai asteikollista arviota voidaan myös avata 
kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteellä
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Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa

• Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa 
annetaan numeroarvosanat.

• Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan 
numeroarvosanat.

• Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka 
annetaan todistuksen liitteenä. 
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Tietoa tulevista webinaareista



Tukea A1-kielen vuosiluokkien 3-6 opetussuunnitelman paikallisten opsien
tarkentamiseen 
Webinaarit syksyllä 2020 yhteistyössä AVIen kanssa
Kutsut ja ilmoittautumiset AVIen kautta

Suomenkieliset webinaarit
klo 13.30-15.30

• Tietopaketti 1 to 17.9.2020 (tallennetaan)

• Tietopaketti 2 ke 23.9.2020 (tallennetaan)

• OPS-klinikka 1 ti 27.10.2020

• OPS-klinikka 2 ti 3.11.2020

• Svenskspråkiga webbinarier
kl. 13.30-15.30

• Infopaket 1  tors 24.9.2020 (bandas in)

• Infopaket 2 mån 28.9.2020 (bandas in) 

• LP-klinik 1 tors 29.10.2020

• LP-klinik 2 mån 16.11.2020
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Linkki tietopakettiin oph.fi-sivuille lokakuun alussa.
Paikallinen ops-työ esimerkiksi ennen OPS-klinikoita, joissa 

vastaamme kysymyksiin. 



Tulevia webinaareja
Kielten tutoropettajatoiminta

• Ma 26.10.2020 klo 14.00-15.00 
• Kielten tutoropettajien webinaari

• Marraskuussa (45 min.) Kielten tutoropettajaverkoston järjestämiä tietoiskuja eri aiheista
- Turku, Pirkanmaa, Kainuu, Oulu, ruotsinkielinen tietoisku

• Ma 7.12.2020 klo 12.00-16.00 ja ti 8.12.2020 klo 9.00-14.00
• Kaikille yhteinen, kaksikielinen webinaari (mukana erillistä ohjelmaa ruotsiksi)
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Muuta ajankohtaista



• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerien-
laatiminen#anchor-paattoarvioinnin-kriteerien-ja-oppimisen-tavoitteiden-laatimisen-aikataulu
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerien-laatiminen#anchor-paattoarvioinnin-kriteerien-ja-oppimisen-tavoitteiden-laatimisen-aikataulu


Eurooppalaisen kielisalkun 
päivittämistyö käynnistynyt
Opetushallituksessa

Valmistuu keväällä 2021
http://kielisalkku.edu.fi/fi

http://kielisalkku.edu.fi/fi


Kysely 1. luokan englannin opettajille 

• Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus ja Kieli- ja viestintätieteiden laitos toteuttavat 
Opetushallituksen rahoittamana tutkimusta, jossa kartoitetaan opettajien, oppilaiden ja huoltajien 
näkemyksiä ensimmäisellä luokalla alkavan A1-englannin opettamisesta ja oppimisesta. 

• Opettajia koskeva tutkimusaineisto kerätään verkkokyselyn kautta. Kysely on suunnattu kaikille A1-
englantia 1. luokalla opettaville opettajille, sekä kielenopettajille että luokanopettajille.

• Kyselyyn kerättiin vastauksia jo viime keväänä, mutta niitä kaivattaisiin vielä lisää

• Kyselyyn vastaamiseen menee n. 30 – 40 min. Kyselyyn voi vastata myös osissa, sillä vastaukset voi tallentaa 
ja vastaamista voi jatkaa myöhemmin. 

• Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään varhennetun kielenopetuksen ja siihen liittyvien koulutusten 
kehittämisessä. Vastaamalla kyselyyn opettajilla on mahdollisuus nostaa esille varhennetun 
kieltenopetuksen onnistumisia ja ongelmakohtia, ja vaikuttaa siihen, miten varhennettua kieltenopetusta 
kehitetään. 

• Linkki kyselyyn: https://r.jyu.fi/CWg

Varhennetun kielenopetuksen seurantatutkimus

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/hankkeet/varhennetun-kielenopetuksen-seurantatutkimus
https://r.jyu.fi/CWg


Vinkkejä 
varhennettuun 
kieltenopetukseen



Vinkkejä 
varhennettuun 
kieltenopetukseen

• https://www.oph.fi/fi/koul
utus-ja-
tutkinnot/kieltenopetukse
n-kehittaminen

• https://www.oph.fi/fi/koul
utus-ja-
tutkinnot/kieltenopetukse
n-kehittaminen#anchor-
materiaaleja
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Sidorna finns även på
svenska!

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieltenopetuksen-kehittaminen
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieltenopetuksen-kehittaminen#anchor-materiaaleja


Kielten kärkihankkeiden ideat vopsin opetukselle ja oppimiselle 
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen opetuksessa
(hankkeiden loppuselvitykset 2017-2019)
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2#anchor-tukimateriaalia-vopsin-
toimeenpanoon
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2#anchor-tukimateriaalia-vopsin-toimeenpanoon


Kielten 
tutoropettaja-
toiminta oph.fi-
sivuilla

https://www.oph.fi/fi/koulutus-
ja-tutkinnot/kielten-
tutoropettajatoiminta

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielten-tutoropettajatoiminta


Euroopan kieltenpäivä 26.9.2020
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx

- materiaalitilaukset 
terhi.seina@oph.fi

- T-paitakilpailu

- Salaisen agentin 
käsikirja
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https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx
mailto:terhi.seina@oph.fi
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Keskustelua ja 
kysymyksiä chatistä



Nähdään OPS-klinikalla!

OPH:n VOPS-työryhmä
annamari.kajasto@oph.fi
yvonne.nummela@oph.fi
terhi.seina@oph.fi
minka.lindroos@oph.fi

Aluehallintovirasto
disa.widell@avi.fi
kari.lehtola@avi.fi

Kiitos! Tack! Giitu!

Hyvää syksyä!

Trevlig fortsättning
på hösten!

mailto:annamari.kajasto@oph.fi
mailto:yvonne.nummela@oph.fi
mailto:terhi.seina@oph.fi
mailto:minka.lindroos@oph.fi
mailto:disa.widell@avi.fi
mailto:kari.lehtola@avi.fi

