
Kielten tutoropettajien webinaari
Tervetuloa!
Webbinarium för tutorlärare i språk
Välkomna!

9.2.2020 klo/kl. 9.00-15.00
Yhteistyössä Oulun, Pirkanmaan, Turun  kielten 
tutoropettajahankkeiden koordinaattoreiden och koordinerande
språktutor i Korsholms kommum
(Pauliina Kanervo, Tiina Sarisalmi, Sanna Sova ja Linda Felixson) ja

Opetushallituksen kanssa (Yvonne Nummela, Terhi Seinä, Annamari 
Kajasto)



Ohjeita Teams-webinaarin osallistujille/ 
Instruktioner för deltagarna i webbinariet

• Mikrofonen och kameran hålls stängda under webbinariet.

• Man kan ställa frågor, kommentera eller be om ordet i chatten.

• Puheenvuoroja lukuun ottamatta pidämme mikrofonit ja kameran suljettuina. 
Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää keskustelupalstalla.
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9.00 Ajankohtaista kielten tutoropettajatoiminnassa, kielten tutoropettajatoiminta oph.fi-
verkkosivuilla/ Aktuellt kring tutorlärarverksamheten i språk och om tutorlärarverksamhetet
på Utbildningsstyrelsens webbsidor
Terhi Seinä & Yvonne Nummela, Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

9.15 Ulos oppimaan kieliä!
KM, kouluttaja Matti Halmetvaara

10.00 Tauko /Paus

10.10      Rinnakkaisohjelma 1 (englanninkielinen) How to teach English pronunciation?
Joanne Jalkanen,  PhD, class and English teacher, Rajalan koulu, Kuopion kaupunki  

Rinnakkaisohjelma 2 (ruotsinkielinen)                                                                                     
Undervisningen i finska i årskurserna 1 och 2 – erfarenheter och diskussion
Linda Felixson, koordinerande språktutor i Korsholm

11.10     Toiminnallisia ideoita kielten tunneille                                                                           
Turun kielitutorit, Turun kaupunki

11.45 Lounas / Lunch
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12.30          Tukea hankkeiden taloushallintaan ja raportointiin Taloustarkastaja Marja Ahti, Opetushallitus

12.45           Kielitaidon arvioinnista vuosiluokilla 1-2               Laatupäällikkö Pauliina Kanervo ja kielitutor Laura 

Ritola, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun kaupunki  

13.30           Ohjeistus ryhmätyöskentelyyn ja tauko/paus

13.45            Työskentelyä ryhmissä/ Grupparbete

Grupp A  Tutorlärarverksamhet i språk: praktisk erfarenhet och goda modeller

Ordförande Yvonne Nummela, Linda Felixson, koordinerande språktutor i Korsholm och Johan Nylund, 

språktutor i Pedersöre kommun

Ryhmä B Käytännön kielitutorointia aloitteleville kielten tutoropettajille: ideoita, 
kokemuksia ja hyviä käytäntöjä
Projektikoordinaattori Tiina Sarisalmi, Pirkanmaan kielitutorit, Oriveden kaupunki

Ryhmä C Tutustutaan ja kokeillaan varhennettuun kieltenopetukseen sopivia työkaluja 
Puheenjohtajina Turun kielitutorit

Ryhmä D  Ajatusten vaihtoa vapaamuotoisesti kielten tutoropettajatoiminnasta
Puheenjohtajana Terhi Seinä

14.45 Nostot ryhmistä B ja C / Pirkanmaan ja Turun koordinaattorit
15.00 Webinaari päättyy



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


Valtionavustukset kielten 
tutoropettajatoimintaan 2020

Tausta ja tavoitteet

Valtioneuvoston antaman 1.1.2020 voimaan astuneen perusopetusta koskevan 
tuntijakoasetuksen (793/2018) mukaan A1-kielen opetusta tulee järjestää 
vuosiluokalta 1 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 
muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 astuivat 
voimaan 1.1.2020. Opetuksen järjestäjän tulee tehdä tarvittavat muutokset toisen 
kotimaisen kielen ja vieraiden kielten A1-oppimäärien tavoitteisiin ja sisältöihin 
vuosiluokille 3-6 opetuksen järjestäjän päättämässä aikataulussa.

Kielten tutoropettajatoimintaan myönnettävän valtionavustuksen tarkoituksena on 
varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja 
ammatillinen osaaminen sekä varmistaa, että A1-kielen opiskelu muodostaa 
pedagogisen jatkumon oppilaan edetessä vuosiluokalta toiselle vuosiluokilla 3-6. 
Avustuksilla on tarkoitus myös tukea koulutuksen alueellista tasa-arvoa.
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Valtionavustuksen käyttötarkoitus

• olemassa olevien kielten 
tutoropettajaverkostojen laajentaminen

• vuosiluokilla 1–3 A1-kieltä opettavien 
opettajien kouluttaminen, ohjaaminen ja 
tukeminen myös etäyhteyksiä hyödyntämällä

• olemassa olevien verkostojen hyödyntäminen 
kielten tutoropettajien toiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen

• verkostoissa erityisesti vuosiluokkien 1-2 A1-
kielen opetukseen kehitettyjen etäyhteyksiä 
hyödyntävien toimintamallien jakaminen

Tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi kielten 
tutoropettaja toimii

• vertaistukena ja -kouluttajana omassa 
koulussaan, kunnassaan, alueella tai 
verkostoissa

• alueellisten, valtakunnallisten ja teemallisten 
verkostojen jäsenenä tai verkoston vetäjänä. 
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Eurooppalainen 
kielisalkku EKS uudistuu

• Työkalu oppijalle ja opettajlle:tekee näkyväksi
oppijan kielenoppimista ja tukee kulttuurisen
monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden
kehittymistä

• Jaottelu:esiopetus, 1-2 luokka, 3-6 ja 7-9

• Sisältö: kielenoppimiskertomus, 
itsearviointilistat, työkansio ja kielipassi

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku
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Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.” (POPS 2014, VOPS 2019)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku


Ryhmä D  Ajatusten vaihtoa vapaamuotoisesti 
kielten tutoropettajatoiminnasta
Puheenjohtajana Terhi Seinä

1. Ketä paikalla?

2. Esittele itsesi ( kuka? mistä? mitä?), kerro millainen kielten tutoropettajahanke 
on kunnassasi/alueellasi?

Muut kysyvät tarkennusta

3. Mitä ajatuksia haluaisit  kertoa/jakaa/vinkata aiheesta?

4. Toiveita jatkoon

5. Korona-ajan kokemuksia
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Tukea 
kieltenopetukseen 
sekä oppimisen ja 
osaamisen 
arviointiin

https://www.oph.fi/fi/
koulutus-ja-
tutkinnot/perusopetus
/toinen-kotimainen-
kieli-ja-vieraat-kielet-
perusopetuksessa
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Kieltenopetuksen arviointi
• Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi luku 6 (astui voimaan 1.8.2020) 

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

• Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa 
opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden tavoitteisiin. 

• Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. 

• Kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 päättöarviointiin (astuvat voimaan 1.8.2021) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%
A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020.pdf

• Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen 
ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 
asteikko 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikk
o_1.pdf
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Tukea oppilaan oppimisen ja osaamisen 
arviointiin keväällä 2021:

Päättöarvioinnin kriteereihin ja oppimisen tavoitteisiin tutustuminen, opettajien 
arviointiosaamisen kehittäminen, päättöarvioinnin kriteerien siirtäminen 
paikalliseen opetussuunnitelmaan. OPH tukee paikallista työtä maksuttomalla 
koulutuksella ja tutkimateriaaleilla:

• Yleiset (luku 6) ja oppiainekohtaiset osuudet: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/apua-arviointiin-opetushallituksen-arviointikoulutukset-kevaalla-2021

Kriteerien mukaiset päättöarvosanat annetaan kaikissa oppiaineissa keväällä 
2022 
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Pirkanmaan, Oulun, Turun tutorhankkeiden koordinaatto-
rit och koordinerande språktutor i Korsholms kommun
Tiina Sarisalmi, Pauliina Kanervo, Sanna Sova, Linda
Felixson

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

Kiitos! Tack! Giitu!

Hyviä  talvikelejä !

Trevlig fortsättning på vintern!

mailto:annamari.kajasto@oph.fi
mailto:yvonne.nummela@oph.fi
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