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

Opetushallituksen uusi 
verkkopalvelu oph.fi 
22.7.2019 alkaen
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Ajankohtaista Opetushallituksessa

Aktuellt från Utbildningsstyrelsen

Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen 
opetussuunnitelman perusteet

Grunderna för läroplanen för A1-språket i 
årskurserna 1-2

Alueellinen koulutus Porvoossa
Regional fortbildning i Borgå
Undervisningsrådet Yvonne Nummela
Opetusneuvos Annamari Kajasto
7.10.2019



Ajankohtaista 
Opetushallituksessa

Aktuellt från
Utbildningsstyrelsen



Utbildningsstyrelsen utarbetar
nya kunskapskrav för 
slutbedömningen i åk 9 för 
vitsorden 5, 7 och 9
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Bedömningen och kunskapskraven

Utvärdering av hur användbara de förslag till 
kunskapskrav som grupperna tar fram är 

- 6 läroämnen: modersmål, (äidinkieli), A-
engelska, huslig ekonomi, matematik, 
samhällslära

- görs av NCU

Kunskapskraven beskriver vad en elev som går
ut den grundläggande utbildningen ska kunna

Mer detaljerade kunskapskrav
• ökar likvärdigheten i bedömningen
• jämförbarheten av vitsorden

Kapitel 6 i läroplansgrunderna:
- förtydligande av riktlinjerna för bedömningen
- precisering av genomförandet av  
bedömningen

- arbetet görs i samarbete med sakkunniga
(lärare, forskare) och intressegrupper

- de nationella riktlinjerna förtydligas
- samtliga ämnen



Tidtabellen
Utkastet till riktlinjerna för bedömning (kap. 6)
- kan kommenteras på nätet 16.9-18.10.2019
- färdigställs i november-december utifrån responsen, nya riktlinjer publiceras

31.12.2019, träder i kraft 1.8.2020

Utkastet till kunskapskraven för slutbedömningen
- kommer att kunna kommenteras på nätet på hösten 2020 samtidigt som man 

begär om utlåtanden
- färdigställs utifrån responsen så att de kan publiceras 31.12.2020 och tas i bruk 

på lokal nivå (lokala läroplanen) på våren 2021. 
- Kunskapskraven träder i kraft 1.8.2021 

Våren 2022 ges slutvitsord i alla läroämnen enligt de nya kunskapskraven
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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 lokakuun alussa.



Ändringar och kompletteringar som
berör undervisningen i A1-språket i
årskurserna 1-2 i grunderna för
läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014



Ajankohtaista 
Opetushallituksessa



Utbildningsstyrelsens huvudfunktioner

13



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

Luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi, 
luonnos

• täsmennetään, selkiytetään arvioinnin periaatteita

• todistusmallit

• numeroarviointi vuosiluokilla 4-9

• ainoastaan numeroarvosana A2- ja B2-kielestä

Aikataulu

• Avoin verkkokommentointi 16.9. - 18.10.2019

• Julkaistaan tammikuun 2020 alussa

• 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

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


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

• Käytettävyysarviointi (ÄI, EN, KO, YH, 
MA) 09/2019-01/2020), Karvi

• Avoin verkkokommentointi syksy 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)
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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


Opetushallituksen 
jakamilla 
valtionavustuksilla tukea 
kunnille ja kouluille 
kielten opetuksen 
kehittämiseen

(Kuvat: Kätönlahden koulu 9.5.2019)
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Stöd för implementeringen av 
grunderna för läroplanen för 
undervisningen i A1-språket i 
årskurserna 1-2

Fortbildning, statsunderstöd
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Nyhet 2.4.2019

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/fortbildningsp
rogrammet-larare-som-undervisar-a1-sprak-i-
arskurserna-1-och-2-inleds

Statsunderstöd för att ordna fortbildning om
undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 i den
grundläggande utbildningen (21.12.2018)

- anordnare av grundläggande utbildning som inte
har erhållit statsunderstöd 2017–2018 för att
tidigarelägga, utveckla och öka
språkundervisningen inom den grundläggande
utbildningen

- instanser som erbjuder fortbildning

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/fortbildningsprogrammet-larare-som-undervisar-a1-sprak-i-arskurserna-1-och-2-inleds


https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/utbildningsstyrels
en-beviljade-totalt-75-miljoner-euro-i-statsunderstod
Nyheter 12.4.2019

Statsunderstöd för att utveckla
tutorlärarverksamhet i språk och fortbildning i 

anslutning till den
1 000 000 €

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning
på två språk
842 000 € 

Statsunderstöd för internationaliseringen av 
den grundläggande utbildningen, 

gymnasieutbildningen och den kommunala 
småbarnspedagogiken 

600 000 € och 100 000 €

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/utbildningsstyrelsen-beviljade-totalt-75-miljoner-euro-i-statsunderstod


Statsunderstöd för att ordna tutorlärarverksamhet i 
språk och fortbildning i anslutning till den

1 000 000 € beviljades i understöd
För undervisning i årskurserna 1 och 2

Syfte

• att säkerställa den pedagogiska och
professionella kompetensen hos lärare som
undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2

Tutorläraren i språk ska

• verka som kollegialt stöd och utbildare i den egna
skolan, kommunen, regionen eller i nätverk

• vara medlem i eller ledare för lokala, regionala, 
nationella eller temaspecifika nätverk.
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Mål för tutorlärarverksamheten och
fortbildningen för lärare i anslutning till den
• utveckla den professionella kompetensen och kompetensen i språkpedagogik hos lärarna som

undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2

• stärka klasslärarnas och språklärarnas samarbete för att säkerställa en hög kvalitet på den tidiga
språkundervisningen

• stödja implementeringen av grunderna för läroplanen i A1-språket i årskurserna 1 och 2 samt
säkerställa att nödvändiga ändringar görs i de lokala läroplanerna för A1-språket i årskurserna 3 
till 6 

• stödja att språkpedagogiken som utgår från grunderna i läroplanen för A1-språket i årskurserna 1 
och 2 fortsätter i årskurserna 3 till 6 

• stärka samarbetet mellan anordnarna av grundläggande utbildning, förskoleundervisning och
småbarnspedagogik i övergångsskedena för att förverkliga mångsidiga språkval i årskurs 1, om
fler än ett språk ingår i utbildningsanordnarens språkprogram.
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Statsunderstödhelheten
2.10.2019
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Statsunderstöd för att utveckla språkundervisningen och den
pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och
den grundläggande utbildningen
Ansökningsgrupp A: anordnare av grundläggande utbildning. 

o Genomförande av fortbildning för lärare som undervisar eller kommer att
undervisa A1-språk i årskurserna 1 och 2.

Ansökningsgrupp B: anordnare av förskoleundervisning och grundläggande
utbildning. 

o Utveckling och ordnande av språkduschar i förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen som stöd för mångsidiga val av A1-, A2- och B2-
språk.

A + B 500 000 €



Statsunderstöd för att utveckla språkundervisningen och den
pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den
grundläggande utbildningen
Ansökningsgrupp C: utbildningsanordnare som beviljats statsunderstöd för att
tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande
utbildningen åren 2017–2018 (Spetsprojektet för språk 2016–2019) (50 000€)

o publicering och spridning av stödmaterial som lämpar sig för undervisningen i 
A1-språk i årskurserna 1 och 2

https://www.oph.fi/sv/funding-release/ansokan-om-statsunderstod-har-oppnats-utvecklingen-av-
sprakundervisningen-och-den

Ansökningstiden för alla tre grupper börjar 2.10.2019 och slutar 6.11.2019 kl. 
16.15. 
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Vl:n 1-2 A1-kielen opetussuunnitelman 
perusteiden toimeenpanon tueksi OKM:stä
rahoitusta OPH:lle 397 000 e

• Osa jaetaan valtionavustuksina (haku auki 2.10.-6.11.2019)

https://www.oph.fi/fi/funding-release/kielten-opetuksen-ja-pedagogisen-osaamisen-
kehittamiseen-haettavissa-avustusta

• Osalla OPH järjestää maksuttomia alueellisia koulutuksia 05/2019, syksy 2019, kevät 
2020

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/a1-kielen-opetus-luokilla-1-2
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Kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen 
kehittämiseen haettavissa avustusta
https://www.oph.fi/fi/funding-release/kielten-opetuksen-ja-pedagogisen-osaamisen-kehittamiseen-haettavissa-
avustusta

Tavoitteet

• varmistetaan, 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

• haettavissa on yhteensä n. 550 000 euroa
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Kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen 
kehittämiseen haettavissa avustusta
https://www.oph.fi/fi/funding-release/kielten-opetuksen-ja-pedagogisen-osaamisen-
kehittamiseen-haettavissa-avustusta

Hakuryhmä A: perusopetuksen järjestäjät

• Täydennyskoulutuksen toteuttaminen niille opettajille, jotka jo opettavat tai 
tulevat opettamaan A1-kieltä vuosiluokilla 1–2.

Hakuryhmä B: esi- ja perusopetuksen järjestäjät

• Kielisuihkutusten kehittäminen ja järjestäminen esi- ja perusopetuksessa 
monipuolisten A1-, A2- ja B2-kielivalintojen toteutumisen tueksi.

Hakuryhmä C: perusopetuksen järjestäjät

• Vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan tukimateriaalin 
julkaiseminen ja jakaminen.
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Hakukelpoisuus
Hakuryhmässä A avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on 
lupa perusopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät ole saaneet valtionavustusta

• kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018 
(Kielten kärkihanke 2016–2019)

• vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen keväällä 2019

• kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen keväällä 2019.

Hakuryhmässä B avustusta voidaan myöntää vain kunnille, kuntayhtymille tai yksityisille yhteisöille, joilla on 
lupa perusopetuksen järjestämiseen ja/tai esiopetuksen järjestämiseen ja jotka eivät ole saaneet Kielten 
kärkihankkeen valtionavustusta. Yksityisen esiopetuksen järjestäjä ei voi olla päähakijana mutta voi olla 
mukana kumppanina verkostossa, jossa päähakijana on kunnallinen esiopetuksen ja/tai perusopetuksen 
järjestäjä.

Hakuryhmässä C avustusta voidaan myöntää vain hankkeille, joille on myönnetty Kielten kärkihankkeen 
valtionavustusta vuosina 2017 ja/tai 2018.

• Valtion oppilaitokset voivat olla valtionavustusta saavissa hankkeissa mukana, mutta ne eivät voi olla 
valtionavustuksen saajana.
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VOPS
Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen 
opetusuunnitelmatyön
eteneminen Opetushallituksessa



Tidigareläggning av 
undervisningen i A1-språk
- utgångspunkt och bakgrund



Statsrådet beslöt att öka timantalet i 
grundskolan – språkundervisningen kommer att
inledas redan i årskurs 1 

https://minedu.fi/sv/sprakundervisningen-tidigarelaggs
20.9.2018

https://minedu.fi/sv/sprakundervisningen-tidigarelaggs


Statsrådets beslut 20.9.2018

Fr.o.m. 1.1.2020 inleder alla 
förstaklassister det första främmande
språket eller det andra inhemska
språket under det första skolårets
vårtermin. Gäller alla som börjar skolan
hösten 2019.

➢ Ändringar i 
timfördelningsförordningen och i 
förordningen om grundläggande
utbildning

➢ Undervisningen i A1-språket ökar med
totalt 2 åvt i årskurserna 1 och 2

Möjligt att lämna in utlåtande om
utkastet gällande ändringarna av 
förordning senast 10.8.2018, 26 
utlåtanden lämnades in



Ändringar i förordningen om grundläggande
utbildning
3 § 1 mom.
Grundläggande utbildning ges eleverna i första och andra årskursen under i 
genomsnitt minst 20, i tredje årskursen under i genomsnitt minst 22, i fjärde 
årskursen under i genomsnitt minst 24, i femte och sjätte årskursen under i 
genomsnitt minst 25, i sjunde och åttonde årskursen under i genomsnitt minst 29 
och i nionde årskursen under i genomsnitt minst 30 timmar per arbetsvecka. 
(20.9.2018/794)

• tidigare 19 timmar i veckan

• tillägget innebär inte minskning av undervisning i andra ämnen
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https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980852#a20.9.2018-794


Förändring av förordningen (OKM 26.6.2018)
Timfördelningen i grundläggande utbildning för 
läropliktiga
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Arbetet med grunderna för läroplanen för A1-
språket i årskurserna 1-2 (VOPS) på
Utbildningsstyrelsen
• 14 medlemmar i arbetsgruppen, även svenskspråkiga, egen arbetsgrupp för 

andra inhemska språket finska

• lärare, forskare, sakkunniga inom utbildningen, projektkoordinatorer

• sakkunniga inom småbarnspedagogik, språkundervisning på årskurserna 1-2, 
specialundervisning, tvåspråkig undervisning och språkbadsundervisning, 
projektkoordinatorer eller andra verksamma inom försök med språk

• Utbildningsstyrelsens sakkunniga inom språk
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Informationen på ministeriets sidor
https://minedu.fi/sv/vanliga-fragor-om-sprakundervisningen
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Timfördelning, övergångsperiod 2020-2021
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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
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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
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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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Varhennetusta kieltenopetuksesta usein 
kysyttyjä kysymyksiä (OKM)
https://minedu.fi/kielen-opetuksesta-kysyttya
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Vanliga frågor om A1-undervisningen i 
årskurserna 1-2 https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/vanliga-fragor-om-

undervisningen-i-a1-spraket-i-arskurserna-1-2
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Opetushallitus sai 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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VOPS-työryhmä laati lisäksi seuraavat tekstit 
perusteisiin

• Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen 
tavoitteet

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



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, hankekordinaattoreita

• osaamista kaksikielisestä opetuksesta, varhaiskasvatuksesta, vl:n 1-2 
kieltenopetuksesta, eritysiopetuksesta, varhentamisen kielten kärkihankkeesta
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Opetussuunnitelmatyön
linjauksia
Vuosiluokkien 1-2 A1-kielen 
ops-perusteiden muutostyö 
(VOPS)



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



Centralt innehåll och delområden som anknyter
till målen i språkundervisningen LP 2014)
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I1 Kulturell
mångfald och

språkmedvetenhet

I2 Färdigheter för 
språkstudier

I3 Växande
språkkunskap

Förmåga att
kommunicera

Förmåga att tolka
texter

Förmåga att
producera texter



Varhennetun kieltenopetuksen 
periaatteita

Valtioneuvoston päätös (20.9.2018)

Asetusmuistio
OKM 30.8.2018



Statsrådets beslut att öka timantalet i 
grundskolan
(20.9.2018)

UKM:s beslut om anslag för fortbildning
(31.10.2018)



Principer för tidigarelagd språkundervisning
Plock ur förordningspromemoria (UKM 30.8.2018)

o Utgångsläget är att befrielse inte utnyttjas, elevernas olika utgångslägen ska tas i 
beaktande.

o Mål för undervisningen och de pedagogiska lösningarna ska anpassas till
inledande undervisning.

o Eleverna har rätt att vid behov få stöd för sitt lärande. 

o Målet är att stödja elevernas möjligheter till språkstudier jämlikt.
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Plock ur förordningspromemoria 2 (30.8.2019)
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Minska ojämlikhet ifråga
om språkutbud och

språkstudier oberoende
av boendeort och
socioekonomisk

bakgrund

Utnyttja barns
naturliga förmåga att

lära sig språk

Stärka utvecklingen av 
av språkpedagogik i 

nybörjarundervisningen

Fostra till kulturell
mångfald och språklig

medvetenhet

Bredda språkreserven
Positiva attityder till

språkinlärning

Ger möjlighet att stödja
jämställdhet mellan

könen

Stärka kunskaperna i 
A1-språket



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

17/10/2019 Opetushallitus 58

Edistää oppilaiden 
mahdollisuuksia valita myös
valinnaisia kieliä



VOPSin sisältö



Grunderna för läroplanen för undervisningen i 
A1-språket i årskurserna 1-2
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Många mål: 
- 10 mål, varav 3 inte är

föremål för bedömning
- M1 och M2

- Innehållen förtydligade

A1-lärokursen i finska, A1-
modersmålsinriktad finska: 

modersmålsinriktad synvinkel i följande
mål

M1-M2, M7-M10

Mål för lärandet som härletts ur målen
för undervisningen (mål för elevens

lärande)



Föreskriften förutsätter

att anordnaren av grundläggande utbildning definierar mål och
innehåll för A1-lärokursen i det andra inhemska språket och
främmande språk i årskurs 1 och 2 samt gör de ändringar som
behövs i målen och innehållen för A1-lärokursen i det andra
inhemska språket och främmande språk i årskurserna 3-6.
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Om utbildningsanordnaren i den lokala läroplanen
har angett mål och innehåll för A1-lärokursen i det

andra inhemska språket och främmande språk i 
årskurs 1 och 2 redan innan denna föreskrift har
getts, ska de ändras och preciseras så att de följer

den här föreskriften.
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Utbildningsanordnaren ska göra de 
nödvändiga ändringar som berör målen och

innehållen för A1-lärokursen i det andra
inhemska språket och främmande språk i 
årskurserna 3-6 inom den tidsram som

utbildningsanordnaren bestämmer, så att
studierna i A1-språket fortlöper oavbrutet

från en årskurs till en annan.
(Föreskrift 14.5.2019)



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



Hurdan tidig språkundervisning?
Mål för lärmiljöer och arbetssätt
Arbetssätt
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• månsidiga, elevorienterade och engagerande

• konkreta och stödjer undersökande lärande

• kombination av lek, musik, drama, spel och rörelse

• ämnesöverskridande, samarbete

• kommunikation på många olika sätt

• väcka nyfikenhet, lusta att pröva på nya saker samt
lekfullhet och fantasi; glädje

• elevens ålder och utvecklingsnivå ska beaktas

• gradvis bekanta sig med skriftspråket



Mål för lärmiljöer och arbetssätt
Lärmiljöer

o utnyttjande av hela skolan och skolans närmiljö

o synliggöra flerspråkighet, den kulturella mångfalden och språklig medvetenhet

o mångsidiga och anpassas till olika situationer för språkinlärning

o ger möjligheter att arbeta på mångsidiga sätt, självständigt

o stärka utvecklingen av multilitteracitet; bilder, rörelse, ljud, olika didaktiska
verktyg

o digitala hjälpmedel, kontakt med språket
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Mål för undervisningen i A-lärokursen i finska i 
årskurs 1-2 (LP 2014) Språkdusch

Eleverna kan preliminärt stifta bekantskap med finska, i första hand genom hörförståelse.

Eleverna lär sig språket samtidigt som de sjunger, leker, spelar och rör på sig.

Innehållet väljs tillsammans med eleverna utifrån deras intressen.

Undervisningen kan genomföras i samband med andra lektioner, som en del av helhetsskapande undervisning
och de mångvetenskapliga lärområdena eller under särskilda lektioner eller undervisningspass.

Språkdusch kan också ordnas i högre årskurser.
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Handledning, differentiering och stöd i A1-
lärokursen i modersmålsinriktad finska i 
årskurserna 1-2

Eleverna ska i undervisningen uppmuntras att mångsidigt använda sina
språkkunskaper. Gott om kommunikativa övningar, stärkande av färdigheter för 
språkstudier och aktiverande arbetssätt som främjar kreativitet och delaktighet
stöder utvecklingen av de språkkunskaper eleverna redan har. Eleverna erbjuds
möjlighet att bekanta sig med andra språk som skolan erbjuder. Eleverna ska få
mångsidig information om betydelsen av att kunna språk och de ska uppmuntras
att studera många olika språk.
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Handledning, differentiering och stöd i A1-
lärokursen i modersmålsinriktad finska i 
årskurserna 1-2
Undervisningen ska ordnas så att den tar i beaktande elevernas olika utgångslägen
och undervisningen ska vid behov differentieras. Eleverna har rätt att vid behov få
stöd för sitt lärande. Det ska finnas särskilt vägande skäl för att en elev befrias från
språkstudierna och bedömningen ska göras individuellt för varje elev. I kapitel 7 i 
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 föreskrivs om
stöd för lärande och skolgång. Undervisningen ska planeras så att den erbjuder
tillräckliga utmaningar även för elever som avancerar snabbare eller kan finska från
tidigare. Eleverna handleds att finna material som intresserar dem och som främjar
lärandet, till exempel på nätet eller biblioteket.
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Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i 
finska i årskurserna 1-2 (Grunderna för läroplanen för A1-språket i årskurserna 1-

2)Syftet med bedömningen under läsåret är i första hand
att handleda lärandet med hjälp av uppmuntrande
respons. 
Lärarens respons ger eleverna en möjlighet att bli
medveten om målen för lärandet samt om sina egna
kunskaper och hur de utvecklas. För att studierna ska
framskrida är det viktigt att läraren ger eleverna en 
möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. 
Eleverena övar med hjälp av lärarens handledning sina
kunskaper i själv- och kamratbedömning som en del av 
språkstudierna.
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Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen (2014), 

kapitel 6 (lag, förordning) 



Bedömning av elevens lärande i A1-lärokursen i 
finska i årskurserna 1-2

I slutet av läsåret ska läraren ge en verbal
bedömning eller ett siffervitsord i A1-språket
som baserar sig på lärarens iakttagelser av 
elevernas kunskaper i relation till samtliga mål
som ställts upp i läroplanen. 

Då läraren bedömer elevernas lärande ska hen
se till att eleverna har möjlighet att visa sina
kunskaper på olika sätt.
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Grunderna för läroplanen för den
grundläggande utbildningen (2014), 

kapitel 6 (lag, förordning) 



13.1 Övergången mellan förskoleundervisningen
och den grundläggande utbildningen och
undervisningens uppdrag i årskurserna 1-2
Barnen och vårdnadshavarna ska informeras om det språkprogram som skolan
erbjuder. Redan innan undervisningen i A1-lärokursen inleds kan barnen
preliminärt få ta del av de språk utbildningsanordnaren erbjuder genom att till
exempel ordna språkduschar antingen i förskoleundervisningen eller på hösten i 
årskurs 1 om språkundervisningen inleds under vårterminen. I språkduscharna kan
barnen ta del av språket eller språken till exempel med hjälp av sång, lek, spel och
rörelse. Temana väljs tillsammans med barnen utgående från deras intressen. Man 
kan ordna språkduscharna i samband med den övriga verksamheten eller reservera
tid för dem i form av undervisningsstunder.
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14.1 Övergången mellan årskurs 2 och 3
Undervisningen i A1-språket i årskurserna 1-2 i grunderna för 
läroplanen

Eleverna och vårdnadshavarna ska få information om det språkprogram som skolan
erbjuder. Eleverna uppmuntras att studera många olika språk. För att uppmuntra till
mångsidiga språkval kan man ordna språkduschar. I språkduscharna kan eleverna ta
del av språket eller språken till exempel med hjälp av sång, lek, spel eller rörelse. 
Man kan ordna språkduscharna i samband med den övriga verksamheten eller
reservera tid för dem i form av separata undervisningsstunder. 
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Bedömning vid etappmålet
efter årskurs 2
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6.4.4 Bedömningen vid etappmålet
Bedömningen i slutet av årskurs två

o I slutet av årskurs två ligger tyngdpunkten på bedömning av hur lärandet
framskrider.

o Eleven ges utöver ett läsårsbetyg även annan handledande respons på det sätt
som utbildningsanordnaren beslutar.

o Målet är att lyfta fram elevens styrkor gällande skolgången och stärka
självkänslan och motivationen att lära sig.



6.4.4 Bedömningen vid etappmålet
Bedömningen i slutet av årskurs två

o Ofta är det nödvändigt att tillsammans bedöma och planera också hurdan
handledning och hurdant stöd eleven behöver.

o När övergången närmar sig ökar betydelsen av kommunikation mellan läraren, 
eleven och vårdnadshavaren.

o Det är viktigt att ta hänsyn till elevens egna omdömen och önskemål samt
vårdnadshavarnes synpunkter.
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6.4.4 Bedömningen vid etappmålet
Bedömningen i slutet av årskurs två
Följande centrala aspekter som grundar sig på målen för mångsidig kompetens är
viktiga för elevens lärprocess. Läraren ska vid bedömningen av elevens framsteg och
då hen ger respons till eleven och vårdnadshavaren fästa uppmärksamhet vid

• framsteg i språkliga färdigheter, särskilt

• förmåga att fråga och lyssna

• kommunikationsfärdigheter och förmåga att uttrycka sig själv på olika
sätt

• framsteg i förmåga att arbeta, särskilt

• förmåga att arbeta självständigt och i grupp

• förmåga att sköta sina egna och gemensamt överenskomna uppgifter.
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6.4.4 Bedömningen vid etappmålet
Bedömningen i slutet av årskurs två
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Eleverna ska dessutom ges 
respons om hur studierna

framskrider inom olika
läroämnen. 

I lärårsbetyget beskrivs om
eleven har uppnått målen för 

läroämnet med godkänt resultat.



Kielet vopsissa

• Toinen kotimainen kieli (ruotsi, finska)

• A1-ruotsi

• Äidinkielenomainen A1-ruotsi

• A1-finska

• Modersmålsinriktad A1-finska

• Vieraat kielet

• A1-kieli

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



Laaja-alainen
osaaminen
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VOPS-perusteet
2019
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VOPS-perusteet
2019
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VOPS-perusteet
2019



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.

17/10/2019 Opetushallitus 89

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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Oppilaan oppimisen arviointi



Arviointi 
nivelvaiheessa vl:n 2 
jälkeen
Perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
perusteet, luku 6 (2014)
https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetus
suunnitelman_perusteet_2014.pdf

https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


Oppimisen arviointi
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6. Oppimisen arviointi
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

• Perusopetuslain mukaan (Perusopetuslaki 22 §) oppilaan arvioinnin tehtävänä on

• ohjata ja kannustaa opiskelua

• kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin

• Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. 

• Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. 

• Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat 
itsestään oppijana ja ihmisenä. 
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6. Oppimisen arviointi
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri

Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

• rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri 

• oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen 
toimintatapa

• oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä 
oppilaan edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan

• arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys

• arvioinnin monipuolisuus

• arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun 
koulutyön suunnittelussa.
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6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

• Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, 
oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään 
oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. 

• Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä 
oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut 
arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet 
opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. 

• Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko 
lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. 

• Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai 
hänen jättämisestään luokalle. 
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6.4.4 Arviointi nivelkohdissa

Valtioneuvoston asetuksessa 
säädetty tuntijako määrittää 

nivelkohdat, joiden mukaisesti 
perusopetus jakautuu 

vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 
muodostamiin kokonaisuuksiin.
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6.4.4 Arviointi nivelkohdissa
Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

• Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen 
edistymisen arvioinnissa. 

• Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa 
palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. 

• Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa
itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. 
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6.4.4 Arviointi nivelkohdissa
Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

• Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa 
ohjausta ja tukea.

• Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen 
vuorovaikutus.

• On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä huoltajan näkemykset 
tulevat kuulluiksi. 
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6.4.4 Arviointi nivelkohdissa
Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Annetaan palautetta 
oppilaan opiskelun 
etenemisestä eri 

oppiaineissa. 

Lukuvuositodistuksessa 
ilmaistaan, onko oppilas 

saavuttanut kunkin 
oppiaineen tavoitteet 

hyväksyttävästi. 

17/10/2019 Opetushallitus 101



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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Oppilaan oppimisen arviointi, 2
Lukuvuoden päätteeksi toteutettava arviointi

• Opettaja antaa paikallisen päätöksen mukaisesti joko sanallisen arvion tai 
numeroarvosanan (4-10) oppilaan osaamisesta

• ”osallistunut opetukseen” –merkintää ei voi antaa

• 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.
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Paikallinen vops oltava valmis 
vuoden 2019 loppuun 
mennessä



Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Tavoitteet ja sisällöt tulee määritellä tai tarkentaa 
vuosiluokille 1 ja 2
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Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin opseihin
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Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin opseihin
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2019



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



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

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

• uudet perusteet, toimeenpanon tuen alueelliset koulutukset (12 koulutusta 09/2019-
01/2020), valtionavustuksilla rahoitetut hankkeet, UKK, linkkejä, ePerusteet

2. Valtionavustusta saaneiden hankkeiden starttitapaaminen 15.5.2019 Paasitornissa

• A1-kielen täydennyskoulutus (opetuksen järjestäjät), kielten tutoropettajatoiminta, 
täydennyskoulutushankkeet (11 täydennyskoulutusta tarjoavaa tahoa)

3. Videoklipit: valmiit lokakuun alussa (3 suomen- ja 2 ruotsinkielistä), Skype-neuvontaa

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

5. Toiveita?
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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


Plock ur försöken med
tidigarelagd
språkundervisning

https://minedu.fi/documents/1410845/4240776/
Plock+ur+f%C3%B6rs%C3%B6ken+med+tidigarela
gd+spr%C3%A5kundervisning/f1c0d173-31ce-
17d8-a6c9-
c34de5859edf/Plock+ur+f%C3%B6rs%C3%B6ken
+med+tidigarelagd+spr%C3%A5kundervisning.pd
f
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Selvityksiä tueksi VOPS-työhön

• 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

• Opetus- ja kulttuuriministeriö on keväällä 2018 käynnistänyt selvitystyön koskien 
kieltenopetukseen liittyvää oppimisen tukea (Asetusmuistio 26.6.2018) 
file:///C:/Users/03094781/Downloads/Asetusmuistio%2026.6.2018%20(5).pdf
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Työpaja 1
Tukea paikalliseen OPS-työhön – tule 
työstämään omaa paikallista VOPSia!

Annamari Kajasto ja Terhi Seinä

Työpajat klo 13.00-14.45
Iltapäiväkahvit klo 14.45-15.15



Työpajan tavoitteet

1) saada sparrausta paikallisen 
vopsin suunnitteluun ja 
laatimiseen

2) saada tukea vopsin
toimeenpanoon omassa koulussa



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

• opetuksen ja oppimisen tavoitteet sekä sisällöt määritellään vuosiluokalle 1 ja 2

• jokaiseen kunnan tarjoamaan A1-kieleen kirjoitetaan oma vops

• määritellään lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi ja todistusmerkinnät

• sanallinen arviointi: hyväksytty-merkintä, sanallinen kuvaus osaamista, esim. 
kolmiportainen asteikko

• numeroarviointi ja mahdollinen sanallinen arviointi

17/10/2019 Opetushallitus 118



Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin opseihin
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Paikallinen vops

• vuosiluokkien 3-6 paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee tehdä tarvittavat muutokset

• aikataulu paikallinen päätös mutta oltava valmis viimeistään keväällä 2021

• lukuvuonna 2019-2020 A1-kielen opiskelun ekalla aloittaneet ovat 3. luokalla 
lukuvuonna 2021-2022

• pedagoginen jatkumo turvattava, joka on määritelty A1-kielen opetuksen erityisessä 
tehtävässä
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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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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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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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jatkumo



Paikallinen opetussuunnitelmatyö, A1-kielet
Muutokset vl:n 3-6 paikallisiin opseihin
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Paikallisen opetussuunnitelman suunnittelua 
ryhmissä

Sparrausta

Kysymyksiä?

Missä voin auttaa?
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Ryhmäporina

• Esittele itsesi.

• Mitä kokemuksia sinulla on varhennetusta kieltenopetuksesta?

• Opetatko itse tällä hetkellä ekalla tai tokalla luokalla A1-kieltä?

• Oletko itse mukana paikallisessa vops-työssä? Mitä kokemuksia sinulla on?

• Mitä toiveita sinulla on vopsin toimeenpanon tuelle?

• ?
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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 syksyä!

Trevlig fortsättning på hösten!

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