
Kielten tutoropettajien webinaari

Webbinarium för tutorlärare i språk

26.10.2020 klo/kl. 14.00-16.00

Yhteistyössä Oulun, Pirkanmaan, Kainuun ja Turun kielten 
tutoropettajahankkeiden koordinaattoreiden 
(Pauliina Kanervo, Tiina Sarisalmi, Kati Rita ja Sanna Sova) ja

Opetushallituksen kanssa (Yvonne Nummela, Terhi Seinä, Annamari 
Kajasto ja Minka Lindroos)



Ohjeita Teams- webinaariin

• Mikki auki vain puheenvuoron aikana Mikrofonen på endast då man talar

• Pyydä puheenvuoroa kirjoittamalla chattiin pyyntö Chatten används för att be
om ordet

• Kysy ja kommentoi chatissa Frågor och kommentarer kan skrivas i chatten!

• Pidetään kamerat kiinni Kameran hålls stängd

• Webinaari tallennetaan ryhmätöitä lukuunottamatta Webbinariet spelas in 
förutom grupparbeten

• linkin voi pyytää sähköpostilla minka.lindroos@oph.fi

• länken till inspelningen kan begäras av minka.lindroos@oph.fi
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14.00 Tervetuloa webinaariin!/Välkomna till webbinariet!
Yhteenvetoa osallistujien vastauksista/En sammanfattning av deltagarnas svar på frågorna i 
webropol
Annamari Kajasto & Yvonne Nummela, Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

14.15 Språktutorverksamheten i Korsholm
Koordinerande språktutor Linda Felixson, Korsholm

14.30 Kielitutorien ja opettajien alueellisia tapaamisia ja verkostoitumista Pirkanmaalla,
vinkkejä
Kielten tutor- ja kehittäjäopettaja Leena Pulli, toiminnallinen kieltenopetus 

14.45 Keskustelua ryhmissä Teamsissä, ohjeistus ja jako ryhmiin
Annamari Kajasto

15.30 Ryhmäkeskustelun purku 

15.55 Tietoa tulevista webinaareista/Information om kommande webbinarier
Annamari Kajasto & Yvonne Nummela

16.00 Webinaari päättyy
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Yhteenvetoa osallistujien 
vastauksista

En sammanfattning av deltagarnas
svar på frågorna i webropol



A1-kielen opetuksen alkaminen 
1.lk:lta on ollut todella myönteinen 
kokemus. Oppilaat ovat erittäin 
otollisessa iässä vieraan kielen 
opetukseen. Oppiaine on kiitollinen 
opetettava monipuolisuutensa 
vuoksi ja kehittää lapsen oppimaan 
oppimisen taitoja monella eri saralla 
kielen lisäksi.

Positiv respons, men många
klasslärare oroliga för hur de ska
klara av det och hur genomföra. de 
behöver stöd.

En itse opeta varhennetun englantia, 
vaan vasta kolmannesta luokasta 
eteenpäin.

Många positivt inställda. Men många 
av klasslärarna i de lägre klasserna 
känner sig osäkra med finskan. 
Ämneslärarna å sin sida osäkra med 
åk 1 -2.
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7. Mitä kokemuksia sinulla on 

kielten opetuksen 

varhentamisesta? Kerro lyhyesti.

• Englanti useimmissa vastaajien kunnissa
• Ruotsinkielisissä kouluissa A1-kieli finska
• Yhdessä vastaajien kunnista laaja 

valikoima kieliä
• Yhdessä vastaajien kunnista vain 

kieliluokilla muita kieliä kuin englantia



Keskustelua ryhmissä

Gruppdiskussion
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Ryhmätyön purku

• 1 min. aikaa per ryhmä

• Tärkein oivallus, idea, ajatus, kysymys

• Ryhmätyöt löytyvät oph.fi-sivuilta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kielten-tutoropettajatoiminta
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Tietoa tulevista webinaareista

Information om kommande
webbinarier



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

Stöd för preciseringen av A1-språkets lokala läroplan för åk 3–6
Webbinarier hösten 2020 i samarbete med RFV
Inbjudan och anmälan via RFV

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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Tulevia webinaareja – Kommande webbinarier

• Marraskuussa (45 min.) I november (45 min.)
• Kielten tutoropettajaverkoston järjestämiä tietoiskuja eri aiheista

- Turku, Pirkanmaa, Kainuu, Oulu, ruotsinkielinen tietoisku
• Informationsinslag om olika ämnen av nätverket för tutorlärare i språk

- Åbo, Birkaland, Kajanaland, Uleåborg, svenskspråkigt informationsinslag

• Ma 7.12.2020 klo 12.00-16.00 ja ti 8.12.2020 klo 9.00-14.00 (?) – ehdotettiin vain tiistaita 
8.12.2020 ja kokonaista päivää
Mån 7.12.2020 kl. 14.00-16.00 och tis 8.12.2020 kl. 9.00-14.00 (?)
• Kaikille yhteinen, kaksikielinen webinaari (mukana erillistä ohjelmaa ruotsiksi)
• Ett gemensamt, tvåspråkigt webbinarium (även skilt svenskspråkigt program)
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• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteerien-
laatiminen#anchor-paattoarvioinnin-kriteerien-ja-oppimisen-tavoitteiden-laatimisen-aikataulu

• https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/kunskapskrav-utarbetas-slutbedomningen-i-den-
grundlaggande-utbildningen
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Arviointiareena 2020 – webinaari
Bedömningsarena 2020 – webbinarium

• https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/arviointiareena-2020-webinaari-
bedomningsarena-2020-webbinarium

• perusopetuksen arvioinnin tarkennetut linjaukset arvioinnin yhdenvertaisuuden 
avaintekijöinä

• Opetushallituksen maksullista koulutusta
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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


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

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

Kiitos! Tack! Giitu!

Hyvää alkavaa talvea!

Trevlig början på vintern!
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