
Kielten tutoropettajien 
webinaari 

20.8.2020 klo 14.00-16.00

Yhteistyössä Kajaanin, Pirkanmaan, Oulun ja Turun kielten 
tutorhankkeiden koordinaattoreiden kanssa 
(Pauliina Kanervo, Kati Rita, Tiina Sarisalmi ja Sanna Sova)

OPH: Yvonne Nummela, Terhi seinä, Minka Lindroos, Annamari 
Kajasto



Ohjeita Teams- klinikkaan

• Mikki auki vain puheenvuoron aikana

• Pyydä puheenvuoroa kirjoittamalla chattiin pyyntö

• Pidetään kamerat kiinni

• Webinaari tallennetaan

• linkin voi pyytää sähköpostilla minka.lindroos@oph.fi
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14.00-14.15 Taustaa kielten tutoropettajatoiminnalle, tietoa tulevista webinaareista
Annamari Kajasto & Yvonne Nummela, Opetushallitus

14.15-15.00 Tukea kielten tutoropettajatoimintaan
Mitä tukea alkuopettajat toivovat kielitutoreilta?
Pirkanmaan alueen kielitutoreiden toiveita
Mitä kielitutorin tehtäviin voisi kuulua?
Kuinka ohjata kollegaa?
Projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi, Pirkanmaan kielitutorit, Oriveden 
kaupunki

15.00-15.45 Kielten tutoropettajatoiminnan hyviä käytäntöjä lähi- ja etäopetukseen 
Laatupäällikkö Pauliina Kanervo, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki

15.45-16.00 Yhteenvetoa, toiveita lokakuun webinaareille, mitä lisäkoulutusta kaivataan 
Annamari Kajasto & Yvonne Nummela
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Taustaa kielten 
tutoropettajatoiminnalle



Kielten tutoropettajatoiminta ja siihen liittyvä 
täydennyskoulutustoiminta

• varmistaa, että kaikki 
perusopetuksen järjestäjät 
pystyvät toteuttamaan 
vuosiluokkien 1–2 A1-kielen 
opetusta vuodesta 2020 alkaen. 

• varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-
kielen opetusta antavien 
opettajien pedagoginen ja 
ammatillinen osaaminen
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Tavoitteet toiminnalle

• kehittää vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien 
kieltenopetukseen liittyvää kielipedagogista ja ammatillista osaamista

• vahvistaa luokanopettajien ja kieltenopettajien yhteistyötä laadukkaan varhaisen 
kieltenopetuksen varmistamiseksi

• tukea vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden 
toimeenpanoa sekä varmistaa, että tarpeelliset muutokset tehdään 
vuosiluokkien 3–6 A1-kielen paikallisiin opetussuunnitelmiin 

• tukea sitä, että vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteiden 
mukainen kielipedagogiikka jatkuu vuosiluokilla 3–6 
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Tavoitteita toiminnalle (jatkuu)

• vahvistaa perusopetuksen ja esiopetuksen järjestäjien yhteistyötä nivelvaiheessa 
monipuolisten kielivalintojen toteutumiseksi 1. luokalla, jos opetuksen 
järjestäjän kieliohjelmaan kuuluu useampi kuin yksi kieli

• Valtionavustusta saanut hanke on velvoitettu järjestämään paikallista tai 
alueellista koulutusta sekä verkostoitumista edistävää toimintaa.

• Koulutuksia ja verkostoitumistapahtumia voidaan järjestää yksin, muiden kielten 
tutoropettajien tai koordinaattoreiden kanssa tai yhdessä alueellisen verkoston 
kanssa.
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Tietoa tulevista webinaareista



Tulevia webinaareja

• Ti 8.9.2020 klo 14.00-15.00

• Vinkkejä ja opetusmateriaaleja vuosiluokkien 1-2 A1-kielten opetukseen 
opettajille

• Ma 26.10.2020 klo 14.00-15.00

• Kielten tutoropettajien webinaari, toiveita sisällöksi tämän webinarin aikana

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

- T-paitakilpailu

- Salaisen agentin 
käsikirja

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

• Ruotsinkieliset webinaarit
kl. 13.30-15.30

• Infopaketet 1  tors 24.9.2020 
(bandas in)

• Infopaketet 2 mån 28.9.2020 
(bandas in) 

• LP-kliniken 1 tors 29.10.2020

• LP-kliniken 2 mån 16.11.2020
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Toiveita 26.10.2020 
pidettävään webinaariin

Mitä täydennykoulutusta
toivotte?



Kajaanin, Pirkanmaan, Oulun ja Turun kielten 
tutorhankkeiden koordinaattorit 
Pauliina Kanervo, Kati Rita, Tiina Sarisalmi ja
Sanna Sova

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

Kiitos! Tack! Giitu!

Hyvää loppukesää!

Trevlig fortsättning på
sommaren!
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