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Peruskoulufoorumi

(kuva: Tussitaiturit)



Peruskoulufoorumin esitykset peruskoulun 
kehittämislinjauksiksi (OKM, 16.2.2018)
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160572/Tasa-
arvoisen%20peruskoulun%20tulevaisuus.pdf

työryhmissä opettajia, 
rehtoreita, oppilaita, 
vanhempia, sivistys- ja 
opetustoimen johtajia, 
tutkijoita, asiantuntijoita ja 
muita yhteistyötahoja

• Opetushallitus: Olli-Pekka Heinonen 
(pj), Leena Nissilä, Pia Kola-Torvinen

• suomalaisen peruskoulun 
kehittyminen tasa-arvoisena nyt ja 
tulevaisuudessa
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Peruskoulufoorumin tutkijoiden ja  
asiantuntijoiden linjauksia
selkeä arvoperusta peruskoulun kehittämisen lähtökohtana

yhteisöllinen toimintakulttuuri

opettajille tukea muutoksessa ja asiantuntijoiden yhteistyö

yksilölliset oppimispolut

vahva osaaminen perustana tulevaisuuden taidoille 

turvataan hyvinvointi

hyvä johtaminen

kehittäminen perustuu tutkimukseen

oppimista tukeva arviointi vahvistaa yhdenvertaisuutta

perusopetukselle riittävä resursointi
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Tulevaisuuden koulu ja yhteiskunta 
(foorumin tutkija- ja asiantuntijaryhmän puheenjohtaja,
Jyväskylän yliopiston professori Jouni Välijärvi)

koulu uudistuu opettajien ja 
oppilaiden tasavertaisena 

yhteisönä

ominaisia monimuotoiset 
työskentelytavat, 
systemaattinen 

asiantuntijuuden kehittäminen, 
vahva pedagoginen johtajuus ja 

lisääntyvä yhteistyö 
ympäristöön

yhteiskunnassa laadukas 
osaaminen on välttämätöntä 

jokaiselle

peruskoulun kyettävä 
varmistamaan kaikille riittävä 

osaamisen taso, joka luo 
kestävän perustan elinikäiselle 
oppimiselle ja omaehtoiselle 

osaamisen kehittämiselle

tasa-arvoinen osaaminen 
edellyttää yksilöllisempiä 

opintopolkuja sekä oppilaiden 
hyvinvoinnin ja opiskeluinnon 

huolellista vaalimista

14/03/2018 Opetushallitus 6



Mahdollisuus suorittaa 
ylioppilastutkinto suomen ja 
ruotsin lisäksi myös englannin 
kielellä etenee
(OKM 9.3.2018)



Selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä 
englannin kielellä –raportti (OKM 9.3.2018)
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/englanninkielinen-ylioppilastutkinto-etenee

rehtori Harri Rinta-aho ja dosentti Kati Mikkola, selvitystyö aloitettu 12/2017

”Englannin kieli on tieteen ja kansainvälisen kanssakäymisen yleiskieli. Suomi kansainvälistyy ja kansainvälinen 
vuorovaikutus lisääntyy. Englanninkielisen lukiokoulutuksen kysyntä on myös kasvussa. Selvitys antaa hyvän pohjan 
viedä englanninkielistä ylioppilastutkintoa eteenpäin osana lukiouudistusta.” (opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen)

tukee nuorten kansainvälistymisen mahdollisuuksia, edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien 
näkökulmasta

-> edistetään laajempaa tavoitetta koulutuksen kansainvälisyyden lisäämisestä
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Englanninkielinen ylioppilastutkinto palvelisi
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/englanninkielinen-ylioppilastutkinto-
etenee

erityisesti englanninkielisessä tai kaksikielisessä 
perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa olleita

suomalaisia paluumuuttajia, joiden vahvin akateeminen kieli on 
englanti

vanhempien työn vuoksi Suomeen muuttaneita nuoria, joilla 
englanti on ollut koulukieli
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Taustaa selvitykselle englanninkielisen yo-
tutkinnon järjestämisestä
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/englanninkielinen-ylioppilastutkinto-
etenee

• 2016 OKM:n asettaman toisen asteen koulutusvientiä selvittäneen työryhmän 
esitys

• ylioppilastutkinnon mahdollisuudet vientituotteeksi ja siihen sisältyvät 
lainsäädännön muutostarpeet tulisi selvittää. Yhtenä vaihtoehtona oli 
ylioppilastutkinnon järjestäminen englanninkielellä. Tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia lukiokoulutuksen koulutusviennissä.

• osa hallituksen lukiouudistusta

• englanninkielistä ylioppilastutkintoa on aiemmin kokeiltu kaksivaiheisesti 
kokeiluilla 1990-luvulla
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Vieraskielisen opetuksen määrä lisääntymässä
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/englanninkielinen-ylioppilastutkinto-
etenee

monet kaupungit ovat päättäneet lisätä vieraskielistä 
koulutustarjontaa voimakkaasti

esimerkiksi Helsinki kaksinkertaistaa englanninkielisen 
opetuksen määrän nopealla tahdilla

• kaupungin kouluista viidessä on mahdollisuus suomi–englanti painotettuun 
opetukseen 1. luokalta alkaen ja viidessä koulussa 7. luokalta alkaen
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Kielikylpyhankkeet 2016-2018

• 1. ja 2. vaiheen valtionavustukset 2016 ja 2017 (842 000 e)

• 2016 mukana 27 hanketta

• 2017 mukana 34 hanketta

• 3. vaiheen valtionavustukset (842 000 e), haku auki 04/2018

• Laajamittaisen ja suppeamman kaksikielisen opetuksen,  
kielikylpyopetuksen kehittäminen

• Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus

• Facebook: Kielihankkeet, Kaksikielinen opetus



Kaksari-verkosto 
Espoo, Helsinki, Porvoo, Sipoo, 
Tampere, Turku, Vantaa, OPH
Kaksikielisen opetuksen 
kehittäminen, koordinaattorit
Verkostoseminaari
13.4.2018, Tampere



Kielikylpyavustukset
Miksi?
• tarkoitus tukea Suomen kielikoulutuspolitiikan mukaisesti suomalaisten 

monipuolisen ja syvällisen kielitaidon karttumista

• taustalla vuonna 2012 vahvistettu kansalliskielistrategia (Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 4/2012)

• pyrkii turvaamaan Suomen kansalliskielten elinvoimaisuutta muun muassa 
parantamalla riittävän ja korkeatasoisen kielikylpyopetuksen edellytyksiä

• tavoitteena on, että oppijat saavuttavat toiminnallisen kaksikielisyyden

• kielikylvyn aloittaminen varhaiskasvatuksessa ja sen jatkaminen aina 
perusopetuksen loppuun asti tukee tehokkaimmin tavoitteen toteutumista 
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Kielikylpy ja muu 
kaksikielinen toiminta 
suomen kunnissa 2017: 
kuntatason selvitykset



Kielikylpy ja muu kaksikielinen toiminta suomen 
kunnissa 2017: kuntatason selvitykset (OKM)

KIELIKYLPY SUOMEN KUNNISSA 2017. 
Selvitys kotimaisten kielten kielikylvyn 

tilanteesta varhaiskasvatuksessa, 
esiopetuksessa ja perusopetuksessa 

(Sjöberg, Mård-Miettinen, Peltoniemi 
& Skinnari 2018)

MONELLA KIELELLÄ SUOMEN 
KUNNISSA 2017. Selvitys muun 
laajamittaisen ja suppeamman 

kaksikielisen varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja perusopetuksen 

tilanteesta  

(Peltoniemi, Skinnari, Sjöberg & Mård-
Miettinen 2018)



Mitä selvitettiin?
Millä kielillä kaksikielistä toimintaa järjestetään? 

Millainen on tarjonnan ja kysynnän nykytila ja tulevaisuus?

Millainen on kaksikielisen toiminnan tarjontaa koskeva päätöksenteko kunnissa?

Mitkä tekijät ohjaavat, tukevat ja estävät tarjontaa, kysyntää ja saavutettavuutta paikallisella tasolla? Miten saatu valtionapu on vaikuttanut 
toimintaan?

Mitkä ovat oppilaaksi ottoa koskevat kriteerit?

Miten opetussuunnitelman perusteita sovelletaan kunnissa?

Millainen on pätevien varhaiskasvattajien ja opettajien rekrytoinnin saatavuus?

Millaista kaksikieliseen toimintaan valmistavaa opettajankoulutusta Suomessa on tarjolla ja mikä on tämän koulutuksen tarve? 

KIELIKYLPY SUOMEN KUNNISSA 2017 MONELLA KIELELLÄ SUOMEN KUNNISSA 2017



Kielikylpy:
Varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien 
soveltaminen

KIELIKYLPY SUOMEN KUNNISSA 2017



Muu kaksikielinen toiminta:
Varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien 
soveltaminen 
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Paikallinen opetussuunnitelma
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

• opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä 
tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta

• perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka 
mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan
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Kielten varhentamisen 
kärkihanke 2017-2018
• valtionavustusta 96 opetuksenjärjestäjälle yht. 4 014 000 e 

keväällä 2017

• liittyy hallituksen Uusi peruskoulu –ohjelmaan, osa 
Kärkihanke 1 –kokonaisuutta

• tavoitteena varhentaa, kehittää ja lisätä kielen opiskelua

• Vaihe 2:n haku päättynyt 9.3.2018, rahoitusta jaetaan 
vuosille 2018-2019



Opetussuunnitelman 
ydinasiat



Opetussuunnitelma
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Laaja-alainen
osaaminen
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Oppimisen arviointi
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Kohti monikielisyyttä



Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus

Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät
Sujuvat 

siirtymät

Sujuvat 

siirtymät

• Tavoitteena eheä oppimisen polku = elinikäisen oppimisen polun alku  

Monikielisen kielikasvatuksen polku 
varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 

päättövaiheeseen
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Elinikäinen prosessi

Monikielinen 
kompetenssi

Kielitietoisuus Monilukutaito

Kotona, koulussa, 
vapaa-ajalla

Tiedostaminen

Oma 
(vähäinenkin) 

kielitaito 
käyttöön

Rohkeus ja 
luottamus

Monikielisyys

Vuorovaikutus Eri kielten taito 
oppimisen tukena

Eri tilanteet

Kielikasvatus (POPS2014)

Identiteettien 
monikerroksisuus



Kaksikielinen opetus

(OPS2014)

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Kotimaisten kielten varhainen 
täydellinen kielikylpy

*(100%-50%)

Muu 
laajamittainen 
kaksikielinen 

opetus

*(väh. 25%) 

Suppeampi kaksikielinen opetus

Kielirikasteinen 
opetus

*(alle 25%)

Kielipesä 
(varhaiskasvatus: 
saame, romani)
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* Opetusta kohdekielellä

Opetus pääosin 
tai kokonaan 
muulla kielellä



Kohti uutta arviointikulttuuria
Miten tukea kielitaidon monipuolista kehittymistä arvioinnin avulla? 

2. Oppilaan arvioinnin 
tehtävä

3. Koulun ja opettajan 
rooli arvioinnissa tärkeä

4. Arviointikulttuurin 
keskeiset piirteet

5.  Mihin arviointi 
kohdistuu?

6. Viisi harhaluuloa 
perusopetuksen 

arvioinnista

1. Teacher´s
assessment

literacy
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1. Opettajan 
arviointilukutaidon 
kehittäminen



Teacher´s assessment literacy
(professori Päivi Atjonen 1.11.2017, Itä-Suomen yliopisto)

Mitä?

• opettajan ymmärrystä pätevän oppimista edistävän arvioinnin periaatteista

• taitoa arvioida koulun toimintaa

Miksi?

• kehittävän arviointiajattelun ja –käytänteiden yleistymiseksi

Miten?

• hyvän arviointiin monialaisesti perehdyttävän ja ajantasaisen täydennyskoulutuksen 
avulla

• opettajan oman pedagogisen tahdon avulla

• nojaamalla ”assets perspective” – eikä deficit perspective” -ajatteluun
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2. Oppilaan arvioinnin tehtävä (Perusopetuslaki)

ohjata ja 
kannustaa 
oppilaan 
opiskelua

kehittää oppilaan 
edellytyksiä 

itsearviointiin

arvioida oppilaan 
oppimista, 

työskentelyä ja 
käyttäytymistä  
monipuolisesti

perusopetuksen 
arviointikulttuurin 

kehittämisen 
lähtökohta
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3. Koulun ja opettajan rooli arvioinnissa tärkeä 

koulu vaikuttaa 
merkittävästi siihen, 

minkälaisen käsityksen 
oppilaat muodostavat 
itsestään oppijana ja 

ihmisenä

erityisen suuri merkitys 
on opettajien antamalla 

palautteella

monipuolinen arviointi ja 
siihen perustuvan ohjaavan 

palautteen antaminen 
opettajien keskeisiä 

pedagogisia keinoja oppilaiden 
koko kehityksen ja oppimisen 

tukemiseen

”Surullista on, jos nuorella ei ole 
harrastuksia, työtä, kavereita tai 

edes unelmia. ´Kaikkien kamalinta 
on, jos he eivät tule edes 

ajatelleeksi asiaa. Miten joku voi 
olla haaveilematta? Aikuisten 

pitäisi sytyttää ne tulet.´” 

(palvelukehittäjä , seksuaalikasvattaja Joonas 
Kekkonen, Väestöliiton Poikien puhelin, 

HS Torstai 6.4.2017)
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4. Arviointikulttuurin keskeiset piirteet

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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5. Mihin arviointi kohdistuu?

1. oppilaan 
oppimiseen

2. työskentelyyn

3. 
käyttäytymiseen

luotettava 
arviointi 

edellyttää 
monipuolista 

havainnointia ja 
dokumentointia
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Viisi harhaluuloa perusopetuksen
arvioinnista (Opetushallituksen blogi 6.10.2017)

• http://www.oph.fi/ajankohtaista/blogi/101/0/viisi_harhaluuloa_perusopetuksen
_arvioinnista (Eija Kauppinen ja Erja Vitikka, opetusneuvokset)

• Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma – sama asia

• Opettaja ei enää vastaa arvioinnista

• Peruskoulussa ei saa enää antaa numeroita

• Oppiaineista on luovuttu, opetus on yhtä ilmiöviikkoa

• Päättöarviointiin ei ole yhteisiä ohjeita
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Kielitaidon arviointi kaksikielisessä opetuksessa

1. Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa

2.  Kehittyvän kielitaidon 
arviointi, tavoite- ja 

kriteeripohjainen 
arviointi

3. Eurooppalainen viitekehys ja  
arviointikriteerit

4. Eurooppalainen
kielisalkku 

5. Kysymyksiä, 
kommentteja
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1. Seurannan ja arvioinnin 
erityispiirteet 
kaksikielisessä
opetuksessa



Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Mitä arvioidaan?

arvioidaan suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin oppilaiden

• aineenhallintaa

• kielitaidon kehittymistä

oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa

• kaikkien opettajien yhteistyönä

• oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla (esim. Eurooppalainen kielisalkku) 

arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta 
oppilaan osaamisesta
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Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Eri oppiaineiden arviointi

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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Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet 
kaksikielisessä opetuksessa (POPS 2014)
Päättöarviointi

kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-
kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti.

• Perustelu: oppilaiden yhdenvertaisuuden turvaaminen toisen asteen opintoihin 
hakeuduttaessa

tehdään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken 
mahdollisuuksien mukaan 

päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa liite kielikylpyyn tai 
muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta
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2.  Kehittyvän 
kielitaidon arviointi, 
tavoite- ja 
kriteeripohjainen 
arviointi



Kielten opetuksen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

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



Osaamisen tason arviointi, yleistä

oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

arvioidaan oppilaan suoritusten perusteella

oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti

tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti 
määriteltyjä arviointikriteerejä

osaamisen kehittyminen nähdään koko perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana 
prosessina
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Osaamisen tason arviointi, itsearviointi

Itse- ja 
vertaisarviointi

• oppilaita ohjataan sekä 
itsenäisesti että ryhmänä 
tarkastelemaan edistymistään 
ja työnsä tuloksia suhteessa 
tavoitteisiin ja niihin 
onnistumisen kriteereihin, 
joista on yhdessä keskustellen 
sovittu työtä aloitettaessa 
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3. Eurooppalainen 
viitekehys (2001) ja 
arviointikriteerit 6. luokan 
ja perusopetuksen 
päättyessä



Arviointikriteerit 
perustuvat 
Eurooppalaiseen 
viitekehykseen (CEFR)
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What is the Common European Framework?

provides a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, 
examinations, textbooks, etc. across Europe

describes in a comprehensive way what language learners have to learn to do in order to use 
a language for communication and what knowledge and skills they have to develop so as to 
be able to act effectively

covers the cultural context in which language is set

defines levels of proficiency which allow learners’ progress to be measured at each stage of 
learning and on a life-long basis
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Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten 
tukimateriaalit, www.edu.fi

• http://edu.fi/perusopetus/kielet/ops2016_tukimateriaalit

• Kehittyvä kielitaito eri kielissä ja oppimäärissä (pdf)

• Kehittyvän kielitaidon asteikko – toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet (pdf)

• Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten päättöarvioinnin kriteerien 
tukimateriaali (pdf)
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http://www.edu.fi/
http://edu.fi/perusopetus/kielet/ops2016_tukimateriaalit
http://edu.fi/download/172823_kehittyva_kielitaito_eri_kielissa.pdf
http://edu.fi/download/172824_kehittyvan_kielitaidon_asteikko.pdf
http://edu.fi/download/175593_toisen_kotimaisen_kielen_ja_vieraiden_kielten_paattoarvioinnin_kriteerien_tu.pdf
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5. Eurooppalainen kielisalkku 



Eurooppalainen kielisalkku 

Kielisalkun osat

www.edu.fi/kielisalkku

1) Kieltenoppimiskertomus

2) Kielipassi

3) Itsearviointilistat

4) Työkansio: oppimiskansio, raportointikansio

Lisäksi opettajalle ohjeita
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Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen, 
Opetushallituksen verkkojulkaisu (2016)

http://live.grano.fi/tuotanto/o/opetushallitus/

Muutos – nyt tai ei koskaan. Kielenopetuksen paradigman 
muutos, Ritva Kantelinen, Itä-Suomen yliopisto, alustus 
15.5.2017, Paasitorni, Kielten kärkihankkeen 
aloitusseminaari

https://www.youtube.com/watch?v=R6xIi_sW7g0
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Opetushallituksen järjestämää koulutusta

Peruskoulupäivät 2018

6.-7.11.2018
Hotelli Presidentti, Helsinki

Ohjelman suunnittelu alkanut, ideoita Facebook-
ryhmässä Kaksikielinen opetus tai 
annamari.kajasto@oph.fi 



Eri kielten käyttö 
rinnakkain 

varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen ja 

perusopetuksen arjessa 
nähdään luontevana ja 

kieliä arvostetaan
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Kiitos!
Hyvää pääsiäistä!

annamari.kajasto@oph.fi

mailto:annamari.kajasto@oph.fi

