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SAAMELAISTEN KANSALLISPÄIVÄ 6.2.
https://www.samediggi.fi/saamelaisten-kansallispaiva/

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!
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SAAMELAISTEN KANSALLISPÄIVÄ 6.2.

https://www.samediggi.fi/saamelaisten-kansallispaiva/

https://www.samediggi.fi/saamelaisten-kansallispaiva/


Ajankohtaista 
Opetushallituksessa
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Opetushallituksen 
uusi verkkopalvelu

oph.fi



Elämme kuten 
opetamme
Vi lever som vi lär

Uskallamme uudistua 
oppijan parhaaksi
Elevens bästa styr vår 
verksamhet och våra 
innovationer

Muotoilemme 
yhdessä ratkaisuja
Tillsammans hittar
vi lösningar

Luomme 
avoimuudella 
luottamusta
Genom öppenhet 
skapar vi förtroende



Ajankohtaista 
Opetushallituksessa



Eurooppalaisen kielisalkun 
päivittämistyö käynnistynyt
Opetushallituksessa

Uppdateringen av 
Den europeiska
språkportföljen har
inletts vid Utbildningsstyrelsen

http://kielisalkku.edu.fi/fi

http://kielisalkku.edu.fi/fi


Uppföljningen av A1-finska och A1-engelska i 
årskurserna 1-3

• A1-engelska: Jyväskylän yliopisto

• forsättning på pilotundersökningen år 2018 (Huhta & Leontjev 2019).

• A1-finska: Åbo Akademi

• rapporten publiceras inom 2020

• uppföljningen stöds av en styrgrupp

• Syftet

• att kartlägga effekten av tidig språkundervisning på utvecklingen av 
elevernas språkkunskap, deras attityd till språk och språkstudier

• eventuella förändringar i deras språkanvändning på fritiden
10/02/2020 Opetushallitus 9



Euroopan kielten päivä

Europeiska språkdagen
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Sivustolta vinkkejä ja materiaaleja :
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx

Salon tapahtuman tervehdys  
2019
https://www.youtube.com/watch?v=is7o2102Rhs

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/fi-FI/Default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=is7o2102Rhs
https://www.youtube.com/watch?v=is7o2102Rhs


Ajankohtaista Opetushallituksessa
Perusopetuksen arviointi uudistuu
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-etenee

Luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi, 
keskeiset muutokset

• täsmennetään, selkiytetään arvioinnin periaatteita

• numeroarviointi vuosiluokilla 4-9

• A2- ja B2-kielestä huoltajan pyynnöstä hyväksytty-
merkintä päättötodistukseen

• formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin erojen 
selkiyttäminen

• vähemmän paikallisesti päätettäviä asioita

• todistusmallit oph.fi-sivuille

Luku 6, aikataulu

• Avoin verkkokommentointi 16.9. - 18.10.2019

• Lausuntopyynnöt sidosryhmiltä päivitetystä 
luonnoksesta  25.11.-13.12.2019

• Julkaistaan 11.2.2020 

• Paikallinen ops-työ keväällä 2020

• Luku 6 käyttöön 1.8.2020 alkaen
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Yhteistyössä 
opettajien, Karvin, 

sidosryhmien ja 
arvioinnin 

tutkijoiden ja 
asiantuntijoiden 
kanssa (HY, JY)

Perusopetuslaki, Perusopetusasetus 1998
Luku 6 (luonnos 25.11.2019)

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?pro
posalId=6e4f781d-958a-426e-b5e2-2a1ca9d5b4b2

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-etenee
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6e4f781d-958a-426e-b5e2-2a1ca9d5b4b2
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HS 7.11.2019



OPH:n maksuttomat koulutukset AVIen kanssa
Luvun 6 oppilaan oppimisen ja  osaamisen arviointi toimeenpanon tuki

• Tis 18.2.2020 Vasa (svenskspråkig fortbildningsdag)

• Ke 19.2.2020 Rovaniemi

• Ti 25.2.2020 Turku

• Ke 26.2.2020 Helsinki (även svenskspråkig fortbildning)

• To 27.2.2020 Åbo (svenskspråkig fortbildningsdag)

• Ti 3.3.2020 Lahti

• Ti 10.3.2020 Jyväskylä

• Ke 11.3.2020 Kuopio

• Ke 18.3.2020 Oulu
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-

uudistaminen#anchor-koulutuksia-
uudistuvasta-perusopetuksen-arvioinnista

Opetushallituksen 
järjestämä Arviointiareena 

Helsingissä Radisson Blu
Seaside Ruoholahdessa

28.-29.9.2020. 
Lisätietoja ja ohjelma 
kevään 2020 aikana.

Maksullinen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen#anchor-koulutuksia-uudistuvasta-perusopetuksen-arvioinnista


Ajankohtaista Opetushallituksessa
Perusopetuksen arviointi uudistuu
https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-etenee

Kriteerit eli oppilaan osaamisen kuvaus 
perusopetuksen päättövaiheessa

• Laaditaan kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9

• Laaditaan oppilaan oppimiselle tavoitteet

Aikataulu

• Kriteerien toimivuuden arviointi (ÄI, AEN, KO, 
YH, MA) 09/2019-01/2020), Karvi

• Avoin verkkokommentointi 28.8.-29.9.2020

• Julkaistaan tammikuun 2021 alussa

• Paikallinen ops-työ keväällä 2021

• Uudet kriteerit käyttöön 1.8.2021 alkaen

• Keväällä 2022 käytössä, kun arvioidaan 9.-
luokkalaiset päättövaiheessa
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Yhteistyössä 
opettajien, Karvin, 

sidosryhmien ja 
arvioinnin 

tutkijoiden ja 
asiantuntijoiden 
kanssa (HY, JY)

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-etenee


Opetushallituksen 
jakamilla 
valtionavustuksilla 
tukea kunnille ja 
kouluille kielten 
opetuksen 
kehittämiseen

10/02/2020 Opetushallitus 16
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2

Kevät 2019

Vl:n 1-2
A1-kielen 
opettajien 
täydennys-

koulutus
- 1 000 000 e

Kielten 
tutoropettaja-

toiminta 
- 1 000 000 e

Kaksikielinen 
opetus

- 842 000 e
(myös 2020)

Kansainvälinen 
toiminta

700 000 e

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


Valtionavustukset kielten opetuksen ja pedagogisen 
osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa 12/2019

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

• tuetaan opettajien täydennyskoulutuksen järjestämistä, kielisuihkutusten 
järjestämistä esi- ja perusopetuksessa

• vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan tukimateriaalin 
julkaisemista

• myönnettiin yht. 550 000 euroa

10/02/2020 Opetushallitus 18



Vl:n 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman 
perusteiden toimeenpanon tueksi OKM:stä
rahoitusta OPH:lle 397 000 e

• Osa jaettu valtionavustuksina 12/2019

• OPH:n maksuttomat alueelliset VOPS-koulutukset

• 05/2019

• syksy 2019

• kevät 2020

• Syksy 2020?

10/02/2020 Opetushallitus 19



Kielten tutoropettajien verkostotapaaminen 
12.-13.3.2020, OPH ja Paasitorni, Helsinki

Tavoite

• Tuetaan

• kielten tutoropettajien verkostoitumista

• tutoropettajatoiminnan toteuttamista kunnissa

• tapaamisen ohjelma ja tietoa https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/kielten-
tutoropettajien-verkostotapaaminen

• tietoa tapaamisesta myös hankkeille sähköpostitse

• sijais- ja matkakulut voidaan maksaa hankkeen varoista

10/02/2020 Opetushallitus 20

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2020/kielten-tutoropettajien-verkostotapaaminen


Vuosiluokkien 1-2 
A1-kielen 
opetussuunnitelman 
perusteet



Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2014 muutokset ja 
täydennykset koskien A1-kielen opetusta 
vuosiluokilla 1–2

Määräys annettu 
14.5.2019

Voimassaoloaika 
1.1.2020 alkaen 

toistaiseksi

-
- englanninkielinen VOPS 

ilmestyy helmikuussa 2020

- vops ePerusteissa

- vops oph.fi-sivuilla
(pdf, word)



Paikallinen A1-kielen vl:n 1-2 vops
valmis vuoden 2019 loppuun 
mennessä

Laadittu vuosiluokille 1 ja 2
- tavoitteet opetukselle ja oppimiselle
- tavoitteista johdetut sisältöalueet

Tehtävä tarvittavat muutokset 
vuosiluokille 3-6
- aikataulu voidaan päättää paikallisesti

Pedagoginen 
jatkumo
- vl 1-2
- vl 3-6



VOPS
Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen 
opetussuunnitelmatyön
eteneminen Opetushallituksessa
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Valtioneuvoston päätös (20.9.2018)
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-peruskoulun-
tuntimaaran-kasvattamisesta-kieltenopetus-alkaa-jatkossa-jo-ensimmaiselta-luokalta

Kaikki Suomen ekaluokkalaiset aloittavat 
vieraan kielen tai toisen kotimaisen 
kielen opiskelun 1. luokan keväällä 
1.1.2020 alkaen

Muutoksia perusopetus- ja 
tuntijakoasetuksiin

A1-kielen opetukseen lisätään tunteja

- 2 vvt vuosiluokille 1–2

Opetuksen järjestäjät saavat 
valtionosuuden opetuksen 
rahoittamiseen

10.8.2018 asti oli mahdollisuus 
lausua asetuksista 
(lausuntopalvelu.fi), 26 lausuntoa

10/02/2020 Opetushallitus / Annamari Kajasto 26

Opetuksen järjestäjä voi päättää, 
mitä kieltä/kieliä tarjotaan A1-
kielenä

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-peruskoulun-tuntimaaran-kasvattamisesta-kieltenopetus-alkaa-jatkossa-jo-ensimmaiselta-luokalta


Asetusmuutokset 
Valtioneuvoston päätös (20.9.2018)
Perusopetusasetus
”Perusopetusta annetaan oppilaalle ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla 
keskimäärin 20 (…) tuntia työviikossa”

• aiemmin keskimäärin 19 tuntia työviikossa

• perusopetuksessa annettava oppimäärä kasvaa nykyisin säädetystä

• lisäys ei vähennä muuta opetusta
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Asetusmuutokset 
Valtioneuvoston päätös (20.9.2018)
Tuntijakoasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793

10/02/2020 Opetushallitus / Annamari Kajasto 28

Siirtymäaika
Kevät 2020:  0,5 vvt
Lukuvuosi 2020-21: 

1,5 vvt

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793


Tuntijakoasetus
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793

”Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Kevätlukukaudella 2020 vuosiluokalla 1 A1-kieltä opetetaan vähintään 0,5 vuosiviikkotuntia. 

Lukuvuonna 2020–2021 vuosiluokalla 2 A1-kieltä opetetaan vähintään 1,5 vuosiviikkotuntia.

Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, että tämän asetuksen 
mukaiset opetussuunnitelmat otetaan vuosiluokkien 1 ja 2 osalta käyttöön viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2018

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Kirsi Lamberg”
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793


Varhennetusta kieltenopetuksesta usein 
kysyttyjä kysymyksiä (OKM)
https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya
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https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya


UKK eli usein kysyt 
kysymykset 
vopsista oph.fi-
verkkopalvelussa

https://www.oph.fi/fi/ko
ulutus-ja-
tutkinnot/usein-kysytyt-
kysymykset-
vuosiluokkien-1-2-a1-
kielen-opetuksesta
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/usein-kysytyt-kysymykset-vuosiluokkien-1-2-a1-kielen-opetuksesta


Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen ops-työ Opetushallituksessa

VOPS-tiimi

• annamari.kajasto@oph.fi
paula.mattila@oph.fi
yvonne.nummela@oph.fi
terhi.seina@oph.fi
karoliina.inha@oph.fi
kati.costiander@oph.fi

VOPS-työryhmässä 14 nimettyä jäsentä

• opettajia, tutkijoita, opetustoimen asiantuntijoita, hankekoordinaattoreita

• osaamista kaksikielisestä opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vl:n 1-2 
kieltenopetuksesta, erityisopetuksesta, varhentamisen kielten kärkihankkeesta
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mailto:annamari.kajasto@oph.fi
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Varhennetun kieltenopetuksen 
periaatteita

Valtioneuvoston päätös (20.9.2018)

Asetusmuistio
OKM 30.8.2018



Asetusmuistio (OKM 30.8.2018), poimintoja 1
Varhennettu A1-kielen opetus tarkoitettu kaikille

Oppilaiden vapauttamista ei 
lähtökohtaisesti voida pitää 

suositeltavana, opetusta 
tulee pyrkiä järjestämään 

oppilaiden lähtökohdat 
huomioon ottaen

Opetukselle asetettavien 
tavoitteiden ja pedagogisten 

ratkaisujen tulee olla 
alkuopetukseen soveltuvia

Oppilaille tarvittaessa 
ohjaus- ja tukitoimia
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Tavoitteena on tukea kaikkien oppijoiden yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia kieltenopiskelussa



Asetusmuistio (OKM 30.8.2018), poimintoja 2
Muut vaikutukset

Kaikille tasa-arvoiset 
mahdollisuudet saada 

varhaista kielenopetusta 
asuinalueesta tai 

sosioekonomisesta 
taustasta riippumatta

Vahvistetaan 
kieltenopetuksen pedagogista 
kehittämistä alkuopetukseen 
sovelletun kieltenopetuksen 

vakiinnuttamiseksi, 
yhdenvertaisen pedagogisen 

perustan luomiseksi

Lisää kielivarantoa

Hyödynnetään lasten 
kielellinen 

herkkyyskausi

Myönteiset asenteet 
kielten opiskelua 

kohtaan

Vahvempi A1-kielen 
taito

Antaa mahdollisuuden 
tukea sukupuolten 

tasa-arvoa
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Edistää oppilaiden 
mahdollisuuksia valita myös
valinnaisia kieliä



VOPSin rakenne ja sisältö
Mitä paikalliseen vopsiin?

Määräys
- vopsissa ennen 

perustetekstiä

- mitä paikalliseen 
vopsiin tulee 

määritellä



Opetushallitus sai kesällä 2018 tehtäväkseen 
laatia vuosiluokkien 1-2 toisen kotimaisen kielen 
ja vieraan kielen A1-oppimäärän opetukseen
• oppiaineen tehtävän

• opetuksen tavoitteet

• opetuksen tavoitteisiin
liittyvät sisältöalueet
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Lisäksi seuraavat tekstit

• Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen 
tavoitteet

• Tavoitteet työtavoille ja oppimisympäristöille
• Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
• Oppilaan oppimisen arviointi

VOPSin
rakenne

Kielikasvatus
- Ei muutoksia 

(POS2014)
- Lisätään paikalliseen 

vopsiin



Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Tavoitteet ja sisällöt tulee määritellä tai tarkentaa 
vuosiluokille 1 ja 2
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VOPS-perusteet
2019

Määräys



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

Määräys



VOPSin rakenne: Kielten opetuksen tavoitealueet ja 
niihin liittyvät sisältöalueet (POPS 2014)

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



Kielet vopsissa

• Toinen kotimainen kieli (ruotsi, finska)

• A1-ruotsi

• Äidinkielenomainen A1-ruotsi

• A1-finska

• A1-finska, modersmålsinriktad

• Vieraat kielet

• A1-kieli

• A1-saame
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Opetuksen järjestäjä voi päättää, 
mitä kieltä/kieliä tarjotaan A1-
kielenä



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



10/02/2020 Opetushallitus 45

VOPS-perusteet
2019

Uutta 
oppimisen 
tavoitteet Sisältö 

mukana 
taulukossa

Tavoitteita
1, 2 ja 4 ei 
arvioida



Laaja-alainen
osaaminen
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VOPS-perusteet
2019

Laaja-
alainen 

osaaminen
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VOPS-perusteet
2019

Paikalliseen vopsiin
laaditaan 

vuosiluokalle 1 ja 2

• opetuksen 
tavoitteet

• oppimisen 
tavoitteet 

• Tavoitteisiin 
liityvät
sisältöalueet



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.
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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



Oppilaan oppimisen ja osaamisen 
arviointi

Luku 6
Julkaistaan 11.2.2020

OPH:n verkkopalvelussa

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/perusopetuksen-

arvioinnin-uudistaminen

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen


Oppimisen arviointi
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Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

• Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on 
kaksi toisiaan tukevaa tehtävää

• ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja 
(formatiivinen arviointi)

• määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut 
tavoitteet (summatiivinen arviointi)

• Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimisen ja osaamisen lisäksi myös 
oppilaan työskentelyyn ja käyttäytymiseen.
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Luku 6, Oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 

arviointi
(julkaisematon luonnos 

3.2.2020)



Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Formatiivisen arvioinnin 
avulla toteutuvat

• opiskelun ohjaaminen ja 
oppilaan kannustaminen

• itsearvioinnin taitojen 
kehittäminen

Summatiivisesti arvioidaan

• miten oppilas on saavuttanut eri 
oppiaineille asetetut tavoitteet

Formatiivinen arviointi ei 
edellytä dokumentointia. 

Opettajan tulee 
dokumentoida arvioinnit 

niistä näytöistä, jotka 
vaikuttavat oppilaan 

summatiiviseen arviointiin. 
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Luku 6, Oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 

arviointi
(julkaisematon luonnos 

3.2.2020)



Summatiivinen arviointi

• tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen 
päättyessä

• oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan myös lukuvuoden aikana tietoa 
oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. 

• kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus, jota varten 
tehdään summatiivinen arviointi siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna 
saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa

• lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi
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Luku 6, Oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 

arviointi
(julkaisematon luonnos 

3.2.2020)



Työskentelytaidot ja työskentelyn arviointi
Työskentelytaidot perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa

• työskennellä itsenäisesti ja yhdessä

• suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään

• toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen

• toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa

Työskentelyn arviointi

• osa oppiaineen arviointia

• ei arvioida oppiaineista erillisenä

• perustuu perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin 
työskentelytaitojen tavoitteisiin

•
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Luku 6, Oppilaan 
oppimisen ja osaamisen 

arviointi
(julkaisematon luonnos 

3.2.2020)



Oppilaan oppimisen arviointi, 1
Lukuvuoden aikana toteutettava arviointi

• ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan palautteen avulla

• Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi 
oppimisen tavoitteista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä.

• Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että opettaja antaa oppilaille 
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin.

• Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja 
osana kielten opiskelua. 
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VOPS-perusteet
2019

Formatiivinen 
arviointi



Oppilaan oppimisen arviointi, 2
Lukuvuoden päätteeksi toteutettava arviointi

• Opettaja antaa paikallisen päätöksen mukaisesti joko sanallisen arvion tai 
numeroarvosanan oppilaan osaamisesta

• opettaja arvioi tekemiensä havaintojen perusteella oppilaiden osaamista 
suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle asetettuihin 
tavoitteisiin

• Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 
voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin.

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteik
ko_1.pdf
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VOPS-perusteet
2019

Summatiivinen 
arviointi

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


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

• paikallinen päätös: sanallinen tai 
numeroarviointi vl 1-3

• Luku 6: linjaukset oppilaan oppimisen ja 
osaamisen arvioinnille koskevat kaikkia 
oppiaineita
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- ”osallistunut 
opetukseen” -

merkintää ei voi 
antaa

Pohdittavaksi 
paikalliseen vops-

työhön
- Olisiko hyvä antaa 

hyväksytty-merkinnän 
lisäksi enemmän tietoa 

osaamisesta?

Luku 6, Oppilaan oppimisen 
ja osaamisen arviointi
(julkaistaan 11.2.2020)

- 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

(julkaisematon luonnos 
3.2.2020)



Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen 
arviointi

Tavoitteita 1, 2 ja 4 ei 
arvioida

Tavoitteet 3, 5 – 10 
arvioidaan

VOPS-perusteet
2019
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VOPS-perusteet
2019

Tavoitteita
1, 2 ja 4 ei 
arvioida
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VOPS-perusteet
2019

Vuosiluokkien 
1-2 A1-kielen 

arviointi

- ”annetaan arvio siitä, 
miten oppilas on 

saavuttanut asetetut 
tavoitteet”

(Perusopetusasetus 10 §)

Tavoitteet
3 ja 5-10 

arvioidaan
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VOPS-perusteet
2019

”annetaan arvio siitä, 
miten oppilas on 

saavuttanut asetetut 
tavoitteet”

(Perusopetusasetus 10 
§)

Tavoitteet
3 ja 5-10 

arvioidaan
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VOPS-perusteet
2019

”annetaan arvio siitä, 
miten oppilas on 

saavuttanut asetetut 
tavoitteet”

(Perusopetusasetus 10 §)

Tavoitteet
3 ja 5-10 

arvioidaan



Vuosiluokkien 1-2 A1-
kielen opetussuunnitelman 
perusteiden 2019 
toimeenpanon tuki



VOPSin toimeenpanon tuki 209-2020

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

• uudet perusteet (pdf, word)

• valtionavustuksilla rahoitetut hankkeet

• toimeenpanon tuen alueelliset koulutukset (12 koulutusta 09/2019-02/2020)

• tukea vl:n 3-6 paikallisten A1-kielten opsien päivittämiseen: koulutuksia, video, webinaari?

• Videoklipit: 3 suomenkielistä https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-
luokilla-1-2#anchor-videoita-toimeenpanon-tueksi

• UKK = usein kysytyt kysymykset

• ePerusteet julkaistu

• linkkejä kielten kärkihankkeen hankkeiden verkkosivuille

2. VOPS vauhtiin – starttitapahtuma ekaluokkalaisille 01/2019, OPH (mukana SUKOL) 

3. Toiveita?
10/02/2020 Opetushallitus, Annamari Kajasto, OPS-tiimi 71

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
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VOPSin toimeenpanon tuki
Opetushallituksen uusi verkkopalvelu oph.fi

- linkkejä kielten kärkihankkeen 
hankkeiden verkkosivuille
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/kieltenopetuksen-
kehittaminen

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


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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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2#anchor-tukimateriaalia-vopsin-toimeenpanoon


Selvityksiä tueksi VOPSin toimeenpanoon

• Varhaista kieltenopetusta kaikille. Selvitys varhaisen ja vapaaehtoisen kieltenopetuksen tilasta sekä 
toteuttamisen edellytyksistä kunnissa (2018). 
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/varhaista-kieltenopetusta-
kaikille-4.pdf

• OKM:n 4.11.2019 julkaisemat selvitykset https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitykset-
kielikoulutuksen-saavutettavuuden-ja-kielten-oppimisen-tuen-kehittamisesta-julkistettiin

• Kyckling, Erja, Vaarala, Heidi, Ennser-Kananen, Johanna, Saarinen, Taina & Suur-Askola, Laura-Maija 
(2019). Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa. Pääsyn, 
mahdollistumisen ja arvon näkökulmia. Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto.

• Hilden Raili, Lintuvuori Meri, Hahl Kaisa, Ketonen Ritva, Samulin Tanja, Lindgren Esko & Hotulainen
Risto (2019). Selvitys kielten oppimisen ja koulunkäynnin tuesta perusopetuksessa. Helsingin yliopiston 
Koulutuksen arviointikeskus ja Kasvatustieteen osasto.
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Pohdinnassa, miten selvitykset hyödynnetään.

https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/varhaista-kieltenopetusta-kaikille-4.pdf
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitykset-kielikoulutuksen-saavutettavuuden-ja-kielten-oppimisen-tuen-kehittamisesta-julkistettiin
https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut
https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/koulutuksen-arviointikeskus/selvitys-kielten-oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuesta-perusopetuksessa
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http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161216/Kieltenopetuksen%20va
rhentamiskokeilujen%20satoa-esite.pdf

Varhentamisen 
kielten 

kärkihanke 
2017-2019

https://www.oph.
fi/kehittamishank
keet/kieltenkarkih

anke

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161216/Kieltenopetuksen%20varhentamiskokeilujen%20satoa-esite.pdf
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/kieltenkarkihanke
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Työpaja 4
Arviointi vuosiluokilla
1–2, yhteistä pohdintaa 

Ryhmätyötila 2

Klo 13.15-14.15
Klo 14.15-14.45 Iltapäiväkahvi
Klo 14.45-15.45

Opetusneuvokset Annamari Kajasto ja Terhi Seinä



Nimilapun saa 
palauttaa OPH:n
pöydälle



UOMA/NIFF
Jutelkaa ryhmässä/Diskutera i grupp

Uudet ideat 
Mitä uusia 

ideoita sait?

Oivallukset
Mitä oivalsit?

Mietityttävät 
Mitä jäät 

miettimään 
ja 

pohtimaan?

Aikomukset 
Miten vops-
työ jatkuu 

omassa 
kunnassasi?
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Nya idéer
Vilka nya idéer fick du?

Insikter
Vilka insikter kom du till?

Funderingar och tankar
Är det något du ännu funderar på? 

Fortsättning
Hur kommer arbetet att fortsätta i 

den egna kommunen?



VOPS-tiimi
annamari.kajasto@oph.fi
karoliina.inha@oph.fi
yvonne.nummela@oph.fi
terhi.seina@oph.fi
kati.costiander@oph.fi

Kiitos! Tack! Giitu!

Hyvää talvea!

Trevlig fortsättning på vintern!

mailto:annamari.kajasto@oph.fi
mailto:karoliina.inha@oph.fi
mailto:yvonne.nummela@oph.fi
mailto:terhi.seina@oph.fi
mailto:kati.costiander@oph.fi

