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▪ 17 eteläpohjalaista kuntaa ovat laatineet yhteisen maakunnallisen 
perusopetuksen opetussuunnitelman, joka on nyt käytössä kaikilla 
perusopetuksen vuosiluokilla. Yhteistyössä on laadittu myös 
esiopetuksen, lisäopetuksen ja perusopetukseen valmistavan 
opetuksen opetussuunnitelmat. 

▪ Tehtävistä päätöksistä vastaa Osaaja-verkoston ohjausryhmä.

▪ Osaaja-verkoston toimintaa koordinoi Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluyhdistys.

▪ Etelä-Pohjanmaalla A1-kieli on englanti.

Taustaa



▪ Valtioneuvoston päätöksellä A1-kielen opetusta lisättiin 
yhteensä 2 vuosiviikkotunnilla vuosiluokilla 1–2. 

▪ Eteläpohjalainen linjaus: alkuopetuksen painotustunnit 
vuosiluokilla 1 ja 2 sijoitetaan lukuvuodesta 2019-2020 
alkaen A1-kieleen. Tuntimäärä (20 vvt) pysyy ennallaan.

▪ Englannin opetus alkoi ensimmäisellä vuosiluokalla 
Opetushallituksen linjauksen mukaisesti 1.1.2020.

Tuntijako 



Eteläpohjalainen A1-kielen varhentamisen tiimi

▪ Eteläpohjalaisen A1-kielen opetussuunnitelman laatimisesta vastasi 
maakunnallinen tiimi.

▪ Tiimi koottiin kuntien sivistystoimenjohtajien avustuksella. Tiimissä oli 
mukana 19 opettajaa yhdeksästä eri kunnasta. Mukana oli sekä luokan- että 
aineenopettajia.

▪ Työskentelyssä noudatettiin OPStyössä laadittuja periaatteita. Tiimi 
kokoontui työajalla ja sijaiset sai palkata.

▪ Ensimmäisen kerran tiimi kokoontui keväällä 2019 kommentoimaan 
opetussuunnitelman perusteiden luonnosta.

▪ Syksyllä 2019 tiimi kokoontui yhteensä neljä kertaa.



Prosessin aikataulu

Tiimin työskentely viikot 34-39
↓

Luonnos kommenteille opetushenkilöstölle vko 41
↓

Luonnos ja kommentit koontiryhmälle vko 43
↓

Luonnoksen muokkaukset tarvittaessa vko 44
↓

Esitys ohjausryhmälle 1.11.2019
↓

Hyväksyminen lautakunnissa
↓

Valmis vuoden 2019 loppuun mennessä



Pohdintoja prosessin aikana

Oppikirjattomuus

Konkreettisuus ja 
esimerkit

Luokanopettaja vai
aineenopettaja

Toiminnallisuus 
ennen kaikkea!



Poimintoja eteläpohjalaisesta VOPSista

▪ Varhennetun englannin kielen tavoitteisiin pyritään käyttämällä 
toiminnallisia työtapoja.

▪ Kieli on mukana koulun arkisissa tilanteissa niin puhuttuna kuin kirjoitettuna 
kielenä. Oppimisympäristöön tuodaan kieltä ja kulttuuria havainnollisessa 
muodossa esim. kuva- ja sanakorttien, julisteiden, lippujen tai esineiden 
avulla. 

▪ Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua kieleen ja kulttuuriin sekä kokea 
niitä eri tavoin. Luodaan tilanteita, joissa vähäinenkin kielitaito saadaan 
käyttöön. 

▪ Opettaja havainnoi oppilaita jatkuvasti ja antaa kannustavaa palautetta. 



Poimintoja eteläpohjalaisesta VOPSista

▪ Alla olevat esimerkit ovat viitteellisiä.

▪ Harjoitellaan kertomaan itsestä: 
o My name is _____. 
o I am _________ (years old). 
o I´m from _______________. 
o I like ___________. 

▪ Harjoitellaan arkeen liittyviä fraaseja:
o Here you are.
o Thank you.
o You´re welcome.
o I´m sorry. It´s okay.
o Please.



Tukea opettajille

▪ Koulutusta lukuvuonna 2019-2020
o Luokanopettajan englannin suullisen kielitaidon työkalupakki 

(verkkokurssi)
o Kielten opetuksen varhentamisen työpajat eri puolilla maakuntaa
o Kielten opetuksen varhentamisen jatko-osa (verkkokurssi)
o Kielten opetuksen varhentamisen learning café

▪ Tukimateriaali
o Opetussuunnitelmatyön yhteydessä syntyi ajatus tukimateriaalin 

laatimisesta varhennetun englanninopetuksen tueksi.
o Tukimateriaalin laatimisesta vastasi osa maakunnallisessa tiimissä 

mukana olleista opettajista. 
o Vinkit ja materiaali jaettiin sivistystoimenjohtajien kautta kaikkiin 

Osaaja-verkoston kuntiin.



Esimerkkejä tukimateriaalista



Kiitos!

Heli Kaunisto

p. 050 431 7074

heli.kaunisto@epky.fi
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