
Hehkua hankkeisiin –
kaksikielisen opetuksen 
kehittämisen 
verkostowebinaari

8.4.2021 klo 13.00-16.00

Kaksari-verkosto
Opetusneuvos Annamari Kajasto

Hyvää kansainvälistä 
romanipäivää 8.4.2021!

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kansa
invalinen-romanipaiva-84-suomessa-

kansallinen-liputuspaiva

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/kansainvalinen-romanipaiva-84-suomessa-kansallinen-liputuspaiva


Ohjeita Teams-webinaarin osallistujille

• Mikrofonit ja kamerat  pidetään suljettuina esitysten aikana.

• Kysymyksiä ja  kommentteja voi esittää keskustelupalstalla.

• Esitys löytyy oph.fi-sivuilta tämän päivän jälkeen https://www.oph.fi/fi/koulutus-
ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kaksikielisen-opetuksen-koulutuksia
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kaksikielisen-opetuksen-koulutuksia


Tervetuloa webinaariin –
Kaksari-verkoston alkusanat



Kaksari-verkosto

• mukana tällä hetkellä Espoo, Helsinki, 
Helsingin Saksalainen koulu, Pori, Porvoo, 
Sipoo, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa

• tavoitteena tukea valtionavustusta 
kaksikielisen opetuksen kehittämiseen 
saaneiden hankkeiden toimintaa eri tavoin

• kaikki yhteyshenkilöt tai koordinaattorit ovat 
tervetulleita mukaan verkostoon

• annamari.kajasto@oph.fi
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13.00 Tervetuloa webinaariin – Kaksari-verkoston alkusanat

Ajankohtaista Opetushallituksessa
Opetusneuvos Annamari Kajasto

13.45 Kaksikielisen opetuksen käsikirja
Pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

14.15 Videoklippi Upp och hoppa!
Luokanopettajat Tiina Hyttinen ja Nora Koskimies, Albert Edelfeltin koulu, Porvoo

14.30 Kahvi- ja jaloittelutauko

14.45 Helsingin Saksalaisen koulun uudistunut kielikonsepti
Aineenopettaja Anna-Maria Fischer, Helsingin Saksalainen koulu

15.00 Hankkeiden esittelyjä ja hyvien käytäntöjen jakamista ryhmissä
Google Drive- dokumentin avulla
Kaksari-verkostolaiset

15.45 Yhteenvetoa iltapäivän webinaarista

16.00 Webinaari päättyy
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Ohjelma 8.4.2021

https://docs.google.com/presentation/d/1EqJ64flkhF4cRKwgBrVKDWkDep2wUbkmkwnn2Io-Em0/edit#slide=id.gcc38e2d7bf_0_0


Klo 13.10-13.45

Ajankohtaista 
Opetushallituksessa

Annamari Kajasto



Ajankohtaista Opetushallituksessa

1. Kaksikielinen opetus oph.fi-
verkkosivuilla

2. Uudistunut oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 

arviointi 
perusopetuksessa, 

kaksikielinen opetus

3. Opetushallituksen määräys 
kohde- tai kielikylpykielen 
hallinnasta (25/011/2005),  

päivittämistyö käynnistymässä
4. Vinkkejä hankehallintaan

Kevään 2021 valtionavustushaku 
auki 3.3.-14.4.2021

5. Keskustelua 
päivän päätteeksi 

ja vastauksia 
chatin kysymyksiin
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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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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/toinen-kotimainen-kieli-ja-vieraat-kielet-perusopetuksessa


Kaksikielinen opetus oph.fi-sivuilla

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kaksikielisen-
opetuksen-kehittamista-ja-lisaamista-
valtionavustuksin

• Selvitys kaksikielisen opetuksesta Suomessa: Monella 
kielellä Suomessa 2017 (JY)

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/575
77/978-951-39-7391-
9.pdf?sequence=5&isAllowed=y

• Valtionavustusta saaneiden hankkeiden verkkosivuja

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kielikylpy--
ja-kaksikielisen-opetuksen-hankkeita
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kaksikielisen-opetuksen-kehittamista-ja-lisaamista-valtionavustuksin
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/57577/978-951-39-7391-9.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus#anchor-kielikylpy--ja-kaksikielisen-opetuksen-hankkeita


Eurooppalainen 
kielisalkku EKS uudistuu
• Työkalu oppijalle ja opettajlle

• tekee näkyväksi oppilaan
kielenoppimista

• tukee kulttuurisen monimuotoisuuden ja 
kielitietoisuuden kehittymistä

• esiopetus, vl 1-6 ja vl 7-9

• Sisältö

• kieltenoppimiskertomus, 
itsearviointilistat, työkansio, kielipassi ja 
opettajan materiaali

• Julkaistaan oph.fi-sivuilla syksyllä 2021
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Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.” (POPS 2014, VOPS 2019)



Uudistunut oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 
arviointi perusopetuksessa 
Kaksikielinen opetus



Oppilaan oppimisen ja osaamisen  arviointi 
perusopetuksessa uudistuu

• 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

• Kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 päättöarviointiin (astuvat voimaan 1.8.2021)       

Kriteeritaulukot: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-
osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit

• Apua arviointiin - Opetushallituksen arviointikoulutukset keväällä 2021
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/apua-arviointiin-opetushallituksen-
arviointikoulutukset-kevaalla-2021
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Huhtikuulle 
lisätty uusia 
koulutuksia

- luku 6
- ePerusteet

- Vieraat 
kielet

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/apua-arviointiin-opetushallituksen-arviointikoulutukset-kevaalla-2021


Arviointi kaksikielisessä 
opetuksessa

Luku 10 
(2014)

Luku 6 
(2020)



Opetussuunnitelman perusteet ja perusteiden muutokset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

• Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet 2019 (voimassa 1.1.2020 alkaen)

• Luku 6 Oppimisen arviointi (ei ole voimassa 1.8.2020 alkaen)

• Luku 10 Kaksikielinen opetus

(astunut voimaan porrastetusti 1.8.2016/1.8.2017/1.8.2018/1.8.2019 alkaen)

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa, Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset (voimassa 1.8.2020 alkaen)

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

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit (astuvat voimaan 1.8.2021)

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%203
1.12.2020_0.pdf
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Määräys 
voimassa

Määräys 
voimassa

Määräys 
voimassa

Luku 6 
(2020)

Luku 10 
(2014)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf


Oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnista 
kaksikielisessä opetuksessa

(ei muutoksia)

Luku 10 
(2014)



10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja 
opetuksen järjestämisen lähtökohtia (POPS 2014, s. 90)

• Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito 
sekä koulun opetuskielessä että kohdekielessä.

• Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä 
kielikylpykielen/kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta 
kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös 
opetuksen ulkopuolella.

• Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen 
opetussuunnitelman tavoitteet.
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Luku 10 
(2014)



Kohde- ja kielikylpykielen arviointi kaksikielisessä opetuksessa
Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014, s. 90)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopet
uksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf• Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen 

tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin 
kriteereiden mukaisesti.

• Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi 
toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa.

• Mahdollisuuksien mukaan arviointi tehdään yhteistyössä eri oppiaineita 
opettavien opettajien kesken.

• Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa liite kielikylpyyn 
tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta. 
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Luku 10 
(2014)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa
Luku 10 Kaksikielinen opetus (POPS 2014, s. 90)

• Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta 

• oppilaiden aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle 
määriteltyihin tavoitteisiin.

• Oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa

• kaikkien opettajien yhteistyönä

• oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla

• tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua

• Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita 
riippumatta siitä, millä kielellä niitä on opetettu.

• Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen niiden kielellisten 
tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.
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Luku 10 
(2014)



”Arvioinnissa huomioidaan myös 
oppiainekohtaisen kielen kehittyminen 
niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka 
on paikalliseen opetussuunnitelmaan 
kirjattu.”

Luku 10 Kaksikielinen opetus (POPS 2014, s. 90)

Luku 10 
(2014)



Paikallisesti päätettävät asiat
Luku 10 Kaksikielinen opetus (POPS 2014, s. 93)
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• mitkä ovat 
kielikylpykielellä/kohdekielellä 
opetettavien oppiaineiden 
keskeiset kielelliset tavoitteet

• mitkä ovat 
kielikylpykielen/kohdekielen ja 
tavoitteet ja sisällöt 
vuosiluokittain

”Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen
niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.” 

(POPS 2014, s. 90)

Luku 10 
(2014)



Oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnista 
kaksikielisessä opetuksessa

(täsmennyksiä, POPS 2014)

Luku 6 
(2020)



6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

• Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai 
toteuttaa kaksikielistä opetusta

• opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä ovat yleensä korkeammat 
kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet.

• Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä 
opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen päättyessä 
suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin.

• Osaamisen tason määrittämisessä käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjä päättöarvioinnin kriteerejä. 
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa,
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset 
(voimassa 1.8.2020 alkaen)

Luku 6 
(2020)



6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi

• Kaksikielisessä opetuksessa oppilaan opiskeleman kohde- tai kielikylpykielen 
osaaminen arvioidaan vieraiden kielten tai toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän 
tavoitteiden ja kriteerien mukaan.

• Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa 
antaa lisätietoja erillisellä todistuksen liitteellä. 

6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus

• Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, päättötodistukseen 
merkitään oppilaan opiskelema kohde- tai kielikylpykieli.
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa,
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset
(voimassa 1.8.2020 alkaen)

Luku 6 
(2020)



Perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteerityö



Syksy 
2018

• Opetushallitus aloittaa päättöarvioinnin kriteerityön

Kevät 
2019

• Oppiaineiden kriteerityöryhmät käynnistävät työnsä, ohjausryhmä ja 
asiantuntijaryhmä tukemassa

Syksy 
2019

• Karvi tekee kriteerien toimivuuden arvioinnin

Kevät 
2020

• Työryhmät jatkavat päättöarvioinnin kriteerityötä

Syksy 
2020

• Päättöarvioinnin kriteerit lausuntokierroksella ja avoimessa 
verkkokommentoinnissa -> päättöarvioinnin kriteerien viimeistely

• Johtokunnan käsittely ja määräysasiakirjan allekirjoitus

• Kriteerit julkaistiin 31.12.2020 (Opetushallituksen määräys OPH-5042-2020)

Kevät 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin

• Arviointityön kehittäminen ja OPH:n toimeenpanon tuki

Syksy 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön kouluissa 1.8.2021 

• Ensimmäiset päättöarvioinnit uusien kriteerien pohjalta keväällä 2022

Kriteerityön 
aikataulu ja 
eteneminen 

OPH:ssa

OPH:n kielten 
kriteerityö-
ryhmässä 
mukana 4 
opettajaa, 

professori Ari 
Huhta JY, 
apulais-

professori 
Raili Hilden 
HY, Marita 
Härmälä 
(Karvi)

Huhtikuulle 
lisätty uusia 
koulutuksia

- luku 6
- Vieraat 

kielet



Kriteerityön periaatteita Opetushallituksessa

Perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
perusteisiin 2014 ei ole tehty 
muutoksia vuosiluokilla 7–9

• opetuksen tavoitteisiin

• keskeisiin sisältöalueisiin

Kriteerit on muodostettu 
opetuksen tavoitteiden, 

arvioinnin kohteen ja 
oppiaineiden keskeisten 

sisältöjen pohjalta

08/04/2021 Opetushallitus

Saadun palautteen perustella pyritty 
kriteerien selkeyteen ja yksiselitteisyyteen 

sekä arvioinnin yhdenvertaisuuteen



Opetuksen ja oppimisen tavoitteet, arvioinnin 
kohteet ja kriteerit 

Opetuksen tavoitteet 

• kaikille oppilaille yhteisiä

• ohjaavat opettajan antamaa opetusta

• eivät ole yhteismitallisia oppiaineiden 
välillä eivätkä oppiaineiden sisällä

Oppilaan oppimisen 
tavoitteet

• johdettu opetuksen tavoitteista

Kriteerit

• eivät ole tavoitteita vaan osaamisen 
tason kuvauksia

• kuvaavat arvosanojen 5, 7, 8 ja 9 
edellyttämää osaamista

Arvioinnin kohteet ja 
arvosanan 8 kriteerit

- tehty joitain muutoksia
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Vaatii 
tietoista 

pohdintaa ja 
asian 

omaksumista



Mitä paikalliseen opetussuunnitelmaan?

Opetuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt tulee olla 

määriteltyinä

- vuosiluokille 7, 8 ja 9

- vuosiluokille
1, 2, 3, 4, 5 ja 6 (huom! A1-kieli)

Oppilaan oppimisen tavoitteita 
ei määritellä vuosiluokittain 

paikalliseen 
opetussuunnitelmaan

Kriteeritaulukko ja ingressiteksti 
lisätään sellaisinaan paikalliseen 

opetussuunnitelmaan

- korvaavat vastaavat tekstit 
perusteista 2014

Opetuksen tavoitteet, oppimisen 
tavoitteet, arvioinnin kohde ja 

kriteerit myös ePerusteissa

08/04/2021 Opetushallitus

Tämä 
hyvä 

tarkistaa

Olemme uutta 
oppimassa

Kuinka opettajien 
arviointiosaamista 

kehitetään ja 
kriteerien 

käyttöönottoa 
tuetaan omassa 

koulussa ja 
kunnassa?



Ingressiteksti ja kriteeritaulukko lisätään sellaisinaan 
paikalliseen opetussuunnitelmaan ja vanhat vastaavat tekstit 
otetaan pois perusteista 2014 (s. 350-352, A-englanti)
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Mitä arviointi 
edellyttää opettajalta 
ja koululta?



Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja 
osallisuutta (luku 6, s. 5)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

• Arvioinnin tehtävä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä

• edellyttää

- vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä

- palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

• Arvioinnin toteuttamiseen liittyy

• oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja 
kannustaminen
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf


Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja 
osallisuutta (luku 6, s. 5)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

• arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa

• tarkoituksena selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä

• oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, 
osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä (Perusopetusasetus 10§)

• oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, 
miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin (Perusopetusasetus 13§)
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852


Päättöarvosanan 
muodostaminen
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Oppilaiden 
yhdenvertainen 

kohtelu

Yhteneväiset 
arviointikäytänteet 
oppiaineen sisällä / 

koulussa.

Hyödynnetään eri 
menetelmiä

Opettaja valitsee 
arviointimenetelmät 

tarkoituksenmukaisella 
tavalla

Paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain tarkennetut 

opetuksen tavoitteet

Oppiaineiden 
luonne huomioitava

Arviointikulttuurin 
kehittäminen



Päättöarvosanan muodostaminen

• Uudistettu arviointiluku 6: ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa” 
(astunut voimaan 1.8.2020) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-
2020_1.pdf

• Arvioinnin yleiset periaatteet määritelty luvussa 6

• Päättöarvosana on oppiaineen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi

• Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta
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Päättöarvosana ja päättötodistus

• Päättöarvosana annetaan, kun oppiaineen 
oppimäärän opetus päättyy.

• Jos oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 
7 tai 8, päättöarvosana 
merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisesti 
annettavaan välitodistukseen.

• nämä arvosanat merkitään 9. vuosiluokan 
keväällä annettavaan peruskoulun 
päättötodistukseen 

• Päättötodistukseen merkitään myös opintojen 
laajuus vuosiluokilla 7 ̶ 9 vuosiviikkotunteina.
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Esim. 
historia, 
taide- ja 

taitoaineet, 
B1-ruotsi



Laaja-alainen osaaminen

• Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista 
erillisinä.

• Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien 
mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitealueet arvioiduksi.
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Työskentelyn arviointi

• osa oppiaineen arviointia 

• työskentelyä ei arvioida oppiaineista erillisenä

• kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien 
mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi
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Kielten päättöarviointi, 
kriteeritaulukko



Kielten opetuksen tavoite- ja sisältöalueet 
(POPS 2014, VOPS 2019)

Kehittyvä 
kielitaito

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa

- vuorovaikutustaito 
erilaisissa tilanteissa

- viestintästrategioiden 
käyttö

- viestinnän kulttuurinen 
sopivuus

Taito tulkita 
tekstejä

Taito tuottaa 
tekstejä

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

Kielenopiskelutaidot

Laaja-alainen osaaminen 
(L1-L7)

Ei-kie
litaito

tavo
itte

et



Mihin kieltenopetuksen arviointi 
perustuu?
• Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi luku 6 (astui 

voimaan 1.8.2020) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetu
ksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

• Kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 päättöarviointiin (astuvat 
voimaan 1.8.2021)       Kriteeritaulukot: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-
oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-
kriteerit

• Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu 
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko
(B1-ruotsi T5-T9) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_
kielitaidon_asteikko_1.pdf
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Ei-kielitaitotavoitteiden 
kriteerit

- muodostettu opetuksen 
tavoitteiden, arvioinnin 
kohteen ja oppiaineiden 

keskeisten sisältöjen pohjalta

Andersonin ja Krathwohlin
taksonomiataulukko taustalla 

myös kielten arviointiin 
liittyvissä kriteereissä

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikko_1.pdf
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Tiedon ulottuvuus Kognitiivisen prosessin ulottuvuus

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto Muistaa termejä 
tai yksittäisiä 
asioita.

Osaa kertoa omin 
sanoin.

Osaa tehdä 
johtopäätöksiä 
osaamiensa faktojen 
perusteella.

Analysoi oppimiaan 
faktoja.

Arvioi faktojen 
luotettavuutta.

Tuottaa uutta 
tietoa.

Käsitetieto Nimeää 
käsitteitä.

Osaa havainnollistaa 
antamalla esimerkin

Osaa soveltaa 

tietojaan.

Osaa luokitella

Osaa tehdä loogisia 
johtopäätöksiä. 
tiedon pohjalta

Havaitsee 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja  kahden 
käsitteen välillä.

Osa tehdä 
systeemeistä 
erilaisia syy-
seuraus-malleja.

Menetelmätieto Osaa soveltaa 
rutiininomaisen 
menetelmän 
tutun tehtävän 
ratkaisemiseen.

Osaa käyttää uutta 
menetelmää 
tuntemattoman 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Soveltaa tietämiään 
faktoja
käyttäessään 
menetelmää.

Osaa suunnitella 

tutkimusprosessin. 

Kykenee 

tutkimushypoteesie

n esittämiseen.

Pystyy arvioimaan, 
mikä menetelmä 
sopii parhaiten 
tietyn ongelman 
ratkaisemiseksi.

Kehittää 
vaihtoehtoisen/ 
uuden menetelmän 
ongelman 
ratkaisemiseksi.

Metakognitiivinen 
tieto

Laatii 
muistisääntöjä 
itselleen 
faktojen 
muistamiseksi. 

Tietää, milloin 
mitäkin menetelmää 
käytetään.

Osaa eritellä omia 
kiinnostuksen 
kohteitaan 
tutkimusalalla. 
Tietää omat 
vahvuutensa ja 
heikkoutensa eri 
osa-alueilla.

Pystyy 
muodostamaan 
omia mielipiteitä  
analysoituaan 
tutkimuksen 
tuloksia.

Kykenee arvioimaan 
valitsemaansa 
tutkimusprosessia. 
Kykenee arvioimaan 
saamiensa 
tutkimustulosten 
luotettavuutta. 

Pystyy luomaan 
uuden tai 
paremman 
tutkimusprosessin, 
jolla tietty 
tutkimusongelma 
voidaan ratkaista.

Krathwohl&Andersonin taksonomiataulukko taustalla esim. biologiassa, historiassa mutta 
myös kielten kriteereissä eli osaamisen kuvauksissa



Opetuksen tavoitteet
Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 
tavoitteet

Kriteerit eli osaamisen 
tason kuvaukset 

arvosanoille
5, 7, 8 ja 9

T4 rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia 
tapoja oppia englantia ja 
arvioimaan  oppimistaan 
itsenäisesti ja yhteistyössä sekä 
ohjata oppilasta rakentavaan 
vuorovaikutukseen, jossa 
tärkeintä on viestin välittyminen

• Oppilas oppii asettamaan 
tavoitteita kielten opiskelulleen 
ja reflektoimaan 
oppimisprosessiaan itsenäisesti 
ja yhdessä muiden kanssa.

• Oppilas oppii käyttämään 
erilaisia tapoja oppia kieliä ja 
löytää niistä itselleen 
tehokkaimmat.

• Oppilas oppii tapoja toimia 
vuorovaikutuksessa 
rakentavasti. 

• Oppilas osaa käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimistapoja. 

• Oppilas osaa antaa joitakin 
esimerkkejä tavoista toimia 
rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

Arvioinnin 
kohde

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrategioi
den 
hyödyntäminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
vuorovaikutuksess
a toimimisen 
tapojen 
hahmottaminen

1
6

.3
.3
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Arvosanan 5 kriteeri

Uutta Uutta

Kriteeritaulukon rakenne, esimerkkinä A-englanti

Joitain muutoksiaEi muutoksia

Opettajalle Oppilaalle
Opettajalle ja 

oppilaalle

Oppilaan 
osaaminen



Ingressiteksti



Oppilaan oppimisen ja osaamisen päättöarviointi x-kielen 
oppimäärässä vuosiluokilla 7–9, esimerkkinä A-vieras kieli

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet 
ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 
tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on  vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun 
oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan 
kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 
muodostettavaan päättöarvosanaan.08/04/2021 Opetushallitus 45

Päättöarviointi 
sijoittuu siihen 
lukuvuoteen, 
jona oppilaan 
vieraan kielen A-
oppimäärän 
opiskelu päättyy 
vuosiluokilla 7, 8 
tai 9 
paikallisessa 
opetussuunnitel-
massa päätetyn 
ja kuvatun 
tuntijaon 
mukaisesti. 

Ingressiteksti



Oppilaan oppimisen ja osaamisen päättöarviointi x-kielen 
oppimäärässä vuosiluokilla 7–9, esimerkkinä A-vieras kieli

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille 
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 
ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista 
ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja 
kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista 
arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja 
vertaispalautteen keinoin. 

Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin 
ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa 
opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle 
asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon 
arviointi perustuu Eurooppalaiseen 
viitekehykseen ja sen pohjalta 
laadittuun suomalaiseen 
sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 
asteikko. 

Arvioinnissa välineenä voidaan 
käyttää myös esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua.

Arvioinnin tulee olla monipuolista,
jotta oppilaat, joilla on kieleen 
liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset 
lähtökohdat, saavat erilaisia 
mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan. 
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Ingressiteksti

Tarkennettu vastaamaan lukua 6

”Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka 
vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arviointiin.” (Luku 6, s. 4)



Formatiivinen ja summatiivinen arviointi
Dokumentoinnista (Luku 6, s. 2-3) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
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Opettajan tulee 
dokumentoida arvioinnit 

niistä näytöistä, jotka 
vaikuttavat oppilaan 

summatiiviseen 
arviointiin.

Formatiivinen arviointi
• oppimista tukevaa ja ohjaavaa 

palautetta
• palautteen tulee auttaa oppilasta

• ymmärtämään oppiaineen 
tavoitteet

• hahmottamaan oma 
edistymisensä suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin 

• hahmottamaan, miten voi 
parantaa suoriutumistaan 
suhteessa tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihin

• tehdään aina perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 
asetettujen ja paikallisessa 
opetussuunnitelmassa 
täsmennettyjen oppiaineiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi

Formatiivinen 
arviointi ei 

edellytä 
dokumentointia.

Itsearviointi ja vertaispalaute
• osa formatiivista arviointia
• oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja 
vastaanottamisen taitoja

• tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden 
opiskelua

• eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai 
sanalliseen arvioon.

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


Ei-kielitaitotavoitteet



Ei-kielitaitotavoitteet
Samat opetuksen ja oppimisen tavoitteet, arvioinnin 
kohteet ja kriteerit kaikissa kielten oppimäärissä lukuun 
ottamatta B2-kieltä

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

• Kielellinen päättely

Kielenopiskelutaidot

• Tavoitteiden asettaminen, 
opiskelustrategioiden hyödyntäminen, 
oppimisen reflektointi ja 
vuorovaikutuksessa toimimisen tapojen 
hahmottaminen

• Jatkuvan kielenopiskelun valmiuksien 
kehittyminen
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Joidenkin arvosanojen 
kriteereissä välitasot

Uutta



Välitasoja eri 
arvosanoille 

8.4.2021

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen (T7) 
arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa  A1.1 ja A1.2 välitasoksi  A1.1/A1.2.

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) 
arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa  A2.2 ja B1.1 välitasoksi     A2.2/B1.1.

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–
T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa  B1.1 ja B1.2 välitasoksi  B1.1/B1.2

Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen 
pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän 
kielitaidon asteikko 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyva
n_kielitaidon_asteikko_1.pdf

Ruotsin kielen B1-oppimäärässä A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien 
tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 

välitasoksi  A1.3/A2.1

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikko_1.pdf


Opetushallitus

Kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikko, arvosanan 9 kriteeri, A-englanti



A-englanti (T9)
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Taitotaso B1.2
Oppilas ymmärtää 
selväpiirteistä 
asiatietoa sisältävää 
puhetta tutuista tai 
melko yleisistä 
aiheista ja selviää 
myös jonkin verran 
päättelyä vaativista 
teksteistä.

Oppilas ymmärtää 
pääkohdat ja 
tärkeimmät 
yksityiskohdat 
ympärillään 
käytävästä 
laajemmasta 
muodollisesta tai 
epämuodollisesta 
keskustelusta. 



Opetushallituksen määräys 
kohde- tai kielikylykielen 
hallinnasta (25/011/2005)  
Päivittämistyö käynnistymässä



Määräys opettajalta edellytettävästä kielen hallinnasta muulla kuin koulun 
opetuskielellä annettavassa esi- ja perusopetuksessa (25/011/2005) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph250112005su_0.pdf

Opetushallituksella laissa säädetty 
toimivalta antaa määräys

Tarvitaanko tätä määräystä lainkaan?

Määräystä on tarpeen uudistaa

• käsitteet vuoden 2004 opsin perusteiden 
mukaisia

• englanninkielinen luokanopettajakoulutus 
(Helsinki, Jyväskylä, Oulu)

• Tutkintovaatimukset muuttuneet Suomessa

• Ruotsinkieliset luokanopettajaopinnot 
Suomessa? 55

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph250112005su_0.pdf


Vinkkejä hankehallintaan



Vinkkejä hankehallintaan • Muissa hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt ja 
hanke-esittelyt

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/kaksikielinen-opetus

• Ennakkotehtävä, Hehkua hankkeisiin 
8.4.2021, Google Drive

• Hankkeen talous, taloustarkastaja Marja Ahti, 
marja.ahti@oph.fi

• Lue valtionavustuspäätös huolella, rajoituksia 
avustuksen käytölle (mm. laitehankinnat)

• Lisäaikaa mahdollista hakea enintään 6 kk 
hankkeen päättymisestä

• Hankkeella hyvä olla koordinaattori

• Verkostoituminen alueellisesti, 
valtakunnalllisesti
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kaksikielinen-opetus
https://docs.google.com/presentation/d/1EqJ64flkhF4cRKwgBrVKDWkDep2wUbkmkwnn2Io-Em0/edit#slide=id.gcc38e2d7bf_0_0
mailto:marja.ahti@oph.fi


Kevään 2021 
valtionavustushaku auki 
3.3.-14.4.2021



Kevään 2021 valtionavustushaku kaksikielisen opetuksen 
laajentamiseen auki 3.3.-14.4.2021
https://www.oph.fi/fi/funding/valtionavustukset-kaksikielisen-opetuksen-laajentamiseen-2021
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https://www.oph.fi/fi/funding/valtionavustukset-kaksikielisen-opetuksen-laajentamiseen-2021


Klo 13.45

Kaksikielisen opetuksen 
käsikirja
Pedagoginen asiantuntija Satu Koistinen, 
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimiala



Klo 14.15

Videoklippi Upp och hoppa!

Luokanopettajat Tiina Hyttinen ja Nora 
Koskimies, Albert Edelfeltin koulu, Porvoo

Taukojumppa1.mp4


Klo 14.30-14.45

Kahvi- ja 
jaloittelutauko



Klo 14.45

Helsingin Saksalaisen koulun 
uudistunut kielikonsepti

Aineenopettaja Anna-Maria Fischer, 
Helsingin Saksalainen koulu



Klo 15.00-15.45

Hankkeen esittely ja hyvien 
käytäntöjen jakamista 
ryhmissä Google Drive-
dokumentin avulla

Kaksari-verkostolaiset

https://docs.google.com/presentation/d/1EqJ64flkhF4cRKwgBrVKDWkDep2wUbkmkwnn2Io-Em0/edit#slide=id.gcc38e2d7bf_0_0


Klo 15.45

Yhteenvetoa iltapäivän 
webinaarista
Keskustelua, kysymyksiä



Kiitos Kaksari-verkostolle
webinaarin suunnittelusta, osallistumisesta ja
esityksistä!

annamari.kajasto@oph.fi

Kiitos! Tack! Giitu!

Kaikkea hyvää loppukevääseen!

mailto:annamari.kajasto@oph.fi

