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1 Johdanto 

Ihmisten kasvava liikkuvuus globalisaation myötä on kasvattanut maahanmuuttajataustaisen vä-

estön määrää viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomessa. Muuta kuin suomea tai ruotsia 

puhuvien perheiden määrä kasvaa Suomen suurissa kaupungeissa, ja erityisen voimakasta kasvu 

on ollut pääkaupunkiseudulla. 

Suurimmat vähemmistökielet ovat vakiinnuttaneet asemansa Helsingin peruskouluissa (Tilasto-

keskus, 2019).  

Opetusviraston vähemmistökielitilaston perustamisesta; vuodesta 2004 lähtien ”Venäjän kieli on 

ollut suurin vähemmistökieli, sen jälkeen tulevat viro, somali, arabia, englanti ja kurdi”. Vuodesta 

2008 lähtien arabiankieliset ovat ohittaneet englantia äidinkielenään puhuvat 7–15 vuotiaiden 

ikäryhmässä”. Vuonna 2020 suurimmat väestörekisterin mukaiset äidinkielet Helsingin perus-

kouluissa ovat suuruusjärjestyksessä: somali, venäjä, arabia ja viro (Siikaniemi 2020). 

Koulun tekstuaalinen maailma on vaativa. Eri oppiaineille ominaisen kielen oppiminen voi ilman 

riittävää tukea vaikeuttaa ja hidastaa suomea toisena kielenä (S2) puhuvan oppilaan oppimispro-

sessia. Alisuoriutuminen eri oppiaineissa olisi tärkeää pystyä estämään, sillä vaikeudet voivat 

kumuloitua ja vahvistaa syrjäytymiskehitystä.   

Perusopetuksen ala-asteen kouluissa opetusta ja arviointia koskeva vaatimustaso nousee alkuope-

tuksesta kolmannelle luokalle siirryttäessä, koska erityisesti reaaliaineiden oppimissisällöt laaje-

nevat ja niille ominainen kieli ja käsitteistö vaikeutuvat. Kuudennella luokalla on mahdollista 

arvioida summatiivisesti koko ala-asteen aikana opittua.   

Pro gradu -tutkielmani käsittelee oppilasarviointia opettajien kuvaamana. Oppilaat ovat ala-as-

teen 2–6-luokkalaisia ja puhuvat suomea toisena kielenä.  Tulen käsittelemään tutkielmani em-

piiristä osiota S2-oppilaiden arvioinnista kevään 2014 kerätyn tutkimusaineiston pohjalta. Tutki-

mus pohjautuu tuolloin voimassa olleeseen perusopetuksen vuoden 2004 valtakunnallisten ope-

tussuunnitelmien perusteiden mukaiseen opetukseen (POPS, 2004) ja eurooppalainen kielten 

opettamisen, oppimisen ja arvioinnin viitekehykseen joka on liitteenä.   
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2 S2-oppilaiden haasteelliset opinpolut  

2.1 Kielen oppimisen haasteita 

Tässä luvussa kuvailen maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulunkäynnin kokonaistilannetta 

ja haasteita tutkimusten valossa. Nimeän heidät eri kielitaustaisiksi oppilaiksi ja tarkoitan tällä 

muuta kuin suomea puhuvia oppilaita. Käytän heistä seuraavissa luvuissa välillä myös termiä 

oppijat korostaakseni sosio-konstruktivistista oppimiskäsitystä, jolle peruskoulun valtakunnalli-

nen opetussuunnitelma 2004 rakentuu. 

Erikielitaustaiset oppilaat voivat olla syntyneitä aiemmassa kotimaassaan, jolloin he ovat ensim-

mäisen polven maahanmuuttajia tai he ovat syntyneet Suomessa, jolloin he ovat toisen polven 

maahanmuuttajia. Heidän ja perheidensä arkiset tilanteet ovat valtaväestöä haasteellisempia – 

varsinkin, jos kumpikaan vanhempi ei hallitse suomea äidinkielenään tai toisena kielenään. Van-

hempien on vaikea ohjata lapsiaan koulunkäynnissä, joten lapsilla ei voi olla sellaista suomen 

kieleen liittyvää kielikulttuurista kontekstin hallintaa, jota koulun opetuksen ja koulu- sekä koti-

tehtävien ja kokeiden ymmärtäminen ja hallittu suorittaminen eli opinnoissa menestyminen edel-

lyttää. Oppiminen vaatii suomea toisena kielenä puhuvilta oppilailta kovaa työtä.   

Lähtömaan olosuhteilla sekä oppilaan ja hänen perheensä maahanmuuttoon liittyneillä olosuh-

teilla ja koulunkäyntihistorialla on suuri merkitys oppilaan kykyyn uuden oppimiseen ja koulu-

ympäristöön kotoutumiseen. Erityisesti turvapaikanhakijalapsilla saattaa olla vain puolet per-

heestä Suomessa tai he voivat olla yksintulleita. Lisäksi turvapaikanhakuprosessi on monesti kes-

ken ja epävarmuus tulevaisuudesta kuormittaa.   

Erikielitaustaisten oppilaiden äidinkieli, kulttuuri ja maassaoloaika vaihtelevat. Heidän monen-

laiset haasteensa tulee ottaa huomioon sekä opetuksessa että arvioinnissa. Perusopetusasetus ja 

valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet raamittavat eri kielitaustaisten op-

pilaiden arviointia (Nissilä, Martin, Vaarala & Kuukka, 2006, 21). 

Suomea toisena kielenä puhuvat oppilaat suorittavat suomi toisena kielenä - oppimäärää perus-

koulussa. Oppimäärään kuuluu implisiittisesti myös kirjallisuus. Vuoden 2004 perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa S2-oppimäärä on yksi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen 11 
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oppimäärästä. Oppimäärän nimenä on pelkästään suomi toisena kielenä, vaikka myös kirjallisuu-

den opetus kuuluu sen tavoitteisiin ja näkyy keskeisissä sisällöissä. (OPH 2004, 9). Vuoden 2014 

perusopetuksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteihin se lisättiin, joten se on siten yh-

denmukainen suomi äidinkielenä ja kirjallisuus – oppimäärän kanssa. 

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestyksen saavuttaminen on haasteellisempaa 

verrattuna kantasuomalaisiin oppilaisiin tutkimusten mukaan, joista nostan esiin Opetus- ja kult-

tuuriministeriön-, Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen- ja Kansallisen koulutuksen arvi-

ointikeskuksen julkaisujen tutkimustuloksia.  

Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos selvitti, millaisiin oppimistuloksiin 15-vuotiaat 

maahanmuuttajataustaiset nuoret Suomessa yltivät PISA 2012 -tutkimuksen valossa. Tulosten 

mukaan maahanmuuttajataustaisten nuorten päättäessä peruskoulun heillä on muita oppilaita hei-

kommat valmiudet jatko-opintoihin (Harju-Luukkainen, Nissinen, Sulkunen, Suni & Vettenranta, 

2014, 101–104).  

Kielitietoinen aineenopetus opettajankoulutuksessa – Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

koulumenestys tutkimusjulkaisussa (Aalto & Tarnanen, 2015, 73) viitataan OECD:n tutkimuksiin 

ja osoitetaan, että maahanmuuttajaoppilaiden oppimistulokset ovat keskimäärin valtaväestöä hei-

kompaa varsinkin ensimmäisen sukupolven, mutta myös toisen sukupolven kohdalla.  

Näkökulma on optimistisempi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tutkimusjulkaisussa 

(Pirinen, 2015, 3) Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä - kou-

lutuksen saavutettavuuden ja opiskelun aikaisen tuen arviointi1. Arviointi perustui opetuksen ja 

koulutuksen järjestäjien itsearviointeihin, jotka koskivat heidän mahdollisuuksiaan tarjota maa-

hanmuuttajataustaisille oppijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kaikille yhteiseen koulu-

tukseen. Tutkimuksen lähtökohdissa todettiin, että Suomessa lainsäädäntö ja koulutusjärjestelmä 

takaavat yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen, jolloin maahanmuuttajataustaisten lasten 

                                            
1 Poikkileikkaustutkimus koski esi-, perusasteen lisäksi ammatillisen asteen, lukion opetussuunnitelman tai amma-

tillisen perustutkinnon perusteisiin pohjaavaa koulutusta sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen ja ammatilli-

seen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelman perusteisin pohjautuvaa 

koulutusta. 
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ja nuorten arviointi tarkoittaa riittävän tuen järjestämistä S2-opetukseen sekä muita tukitoimia 

oppilaskohtaisiin yksilöllisiin tarpeisiin.  

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Pirinen, 2015, 3) arvioinnin tulosten mukaan maa-

hanmuuttajataustaisten oppilaiden tuen tarve tunnistettiin ja otettiin riittävästi huomioon koulu-

tuksen järjestäjien keskuudessa. Ala-asteen kouluissa se tarkoitti lähinnä sekä kielten opetuksen 

ja muun oppimisen tuen riittävyyttä sekä nivelvaiheiden sujuvuutta ala-asteelta yläasteen koului-

hin. 

Huolestuttaviakin signaaleja oli mahdollista lukea koskien erityisesti suurimpien kaupunkien 

maahanmuuttajavaltaisten lähiöiden perusasteen kouluja, joissa maahanmuuttajataustaisia oppi-

laita oli 51–100. Näiden oppilaiden yksilölliseen tuen tarpeeseensa oli vaikeampaa vastata kuin 

kouluissa, joissa heitä ei ollut niin paljon. (Pirinen, 2015, 4). 

Tutkimusjulkaisussa (Pirinen, 2015, 4) korostetiin opettajien välisen yhteistyön suurta merki-

tystä, koska kielitaidon sekä oppilaan oman äidinkielen, että koulun opetuskielen taidon, on osoi-

tettu olevan yhteydessä hyviin oppimistuloksiin. Kielen oppimisen tukeminen ja tehostaminen yli 

oppiainerajojen on keskeistä. 

Oma tutkimukseni kohdistuu Itä-Helsingin suomenkielisten peruskoulujen ala-asteisiin. Tutki-

muskoulujen oppilaista noin 1/3 – puolet oli suomea toisena kielenään puhuvia keväällä 2014 ja 

suunta on ollut nouseva.  

2.2 Kotikielenopetuksen merkitys 

Äidinkielen hallinta ja opiskelu vahvistavat toisen kielen oppimista sekä sen kautta eri oppiainei-

den oppimista. Se myös vahvistaa oppilaan kielikulttuurista identiteettiä (Harju-Luukkainen, 

Kuukka, Paavola & Tarnanen, 2015, 65). Kirjoittavat nojaavat tutkimustietoon aiheesta. 
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Paikalliset opetussuunnitelmat, kuten Helsingin kaupungin opetussuunnitelma 2011–2012 nou-

dattavat, valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Oman äidinkielen, kotikielen ja ylläpi-

tokielen opetuksessa se tarkoittaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) liitteen 

5 mukaisia, Opetushallituksen suosituksia maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi2.  

Kotikieliä voi olla useita, silloin kun vanhemmilla on eri äidinkielet ja yksi yhteinen kommuni-

kaation kieli. Ensikieli (Latomaa, 2007, 38–39) on harvemmin suomi. Oppilas voi oppia myös 

useampia kieliä ensikielenään. Oppilaalta itseltään kysytään, mihin kieleen tai kieliin hän samas-

tuu. Oppilaan kanssa voi pohtia, millainen äidinkielen malli oppilaalla tällöin on ja minkälaista 

(minkä tasoista) on huoltajien kielenhallinta puhumillaan kielillä.  

Latomaa nostaa keskiöön käsitteen toiminnallinen kaksikielisyys. Se tarkoittaa taitoa toimia ar-

kielämän eri tilanteissa useammalla kuin yhdellä kielellä. Oppilas voi kehittyä molemmissa kie-

lissä. Toiminnallinen kaksikielisyys määrittää siten monikielisyyttä. Toisen kielen oppimisella 

kaksi tehtävää: se on sekä väline kielen oppimiseen, että tavoite oppiaineiden ja opintokokonai-

suuksien sisältöjen oppimiseen (Lucas & Villegas 2011; Latomaa, 2007, 40). Vuoden 2004 ope-

tussuunnitelman perusteet pohjautuvat funktionaaliselle.  kaksikielisyydelle 3. 

Academic Language - termi (Cummins, 2000) on suomennettu eri tiedonalojen kieleksi. 4 Kielel-

lisesti vastuullisella opettajalla on ymmärrys toisen kielen kehittymisestä, jolloin arkinen keskus-

telutaito kehittyy ennen opiskelukielitaitoa eli tiedonalojen kieltä (Academic language). Myös 

Lucas & Villegas (2011) ovat korostaneet kielellisesti vastuullisen opettamisen (linguistically 

responsible teaching) merkitystä. 

Kotikielenopettajilla on vastaavalla tavalla haasteita oman äidinkielen opettamisessa ja arvioin-

nissa kuin suomi toisena kielenä –opetuksessa ja arvioinnissa, koska osalla oppilaista on suppea, 

                                            
2 Äidinkielen opetuksella tuetaan oppilaan ajattelun, kielenkäyttötaitojen, itseilmaisun ja viestinnän kehittymistä, so-

siaalisten suhteiden ja maailmankuvan muodostumista ja persoonallisuuden ehyttä kasvua. Yhdessä suomi/ruotsi 

toisena kielenä – opetuksen kanssa oppilaan oman äidinkielen opetus vahvistaa oppilaan identiteettiä ja rakentaa 

pohjaa monikulttuurisuudelle ja toiminnalliselle kaksikielisyydelle. 
3 Toiminnallinen kaksikielisyys kuvaa funktionaalista kaksikielisyyttä, jolloin kielenkäyttäjä pystyy tekemään kah-

della kielellä sen, mitä näillä kielillä tarvitsee tehdä hänen elämäntilanteessaan, käyttäen esimerkiksi koulussa suo-

mea ja kotona äidinkieltään niihin tehtäviin, joita näissä ympäristöissä tulee vastaan (POPS 2004). 

4  POPS 2014:ssa on käsite eri tiedonalojen kieli otettu käyttöön. 
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arkikielinen osaamisen taso. Siitä on vielä pitkä matkaa eri tiedonalojen kielten hallintaan omalla 

äidinkielellä. 

Vähemmistökielissä erityisesti Suomen suurissa kaupungeissa kotikielenopettajilla on haasteelli-

nen tehtävä. Kotikielenopettaja Osmanin (2007, 89) mukaan opetusryhmät ovat heterogeenisia ja 

suuria. Samassa ryhmässä on eri-ikäisiä lapsia ja mukana voi olla myös erityistä tukea tarvitsevia 

oppilaita. Tällöin oppilaiden arviointi on erittäin haasteellista.  

Toiminnallisen kaksikielisyyden näkökulma sisältää ajatuksen, että kielitaito kehittyy, kun uusia 

käyttötarpeita ilmenee. Selvää on, että sekä oman äidinkielen- että suomi toisena kielenä kielitai-

don tasossa on monen oppilaan kohdalla haasteensa. Tutkielmani empiirinen osa antaa tarkempaa 

näkökulmaa S2-oppilaiden kielitaidon kehitystä tukevasta arvioinnista.  
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3 Oppilasarviointi 

Seuraavissa kahdessa alaluvussa käsittelen ensin kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin 

eurooppalaista viitekehystä ja sen jälkeen kielitaidon arviointia.  

3.1 Eurooppalainen viitekehys  

Kielitaidon arviointi on oma kehittyvä erityisalansa. Arvioinnin kohdistuessa toisen tai vieraan 

kielen oppijaan, hänen kielitaitoaan voidaan tarkastella oppimista, opettamista ja arviointia käsit-

televän yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) mukaan5.  

EVK yhdistää kommunikatiivisen kielikäsityksen ja kriteeriperusteisen arvioinnin ja on muokan-

nut voimakkaasti kielen opetusta ja arviointia Euroopassa. Suomessa Opetushallitus on soveltanut 

viitekehystä Suomen oloihin. Esimerkiksi peruskoulun ja lukion vuoden 2003 ja 2004 opetus-

suunnitelmat hyödyntävät viitekehystä monella tapaa. (Huhta & Hildén 2013, 161). EVK löytyy 

vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteiden liitteestä 2 (280-297). Se on myös tutkielmani liit-

teissä. 

 

Kuukan ja Metsämuurosen mukaan (2015, 34) kommunikatiivinen kielikäsitys valottaa monikie-

lisen Euroopan tilannetta siten, että eurooppalaisen viitekehyksen kielikasvatuksen päämääränä 

ei ole enää yhden tai useamman yksittäisen kielen hallinta, joista jokainen opitaan erillisenä, esi-

kuvana ”ideaalinen, kielen syntyperäinen puhuja”. Sen sijaan tavoitteena on kehittää kaikkia 

kieli- ja kommunikaatiotaitoja hyödyntävä mahdollisimman laaja kielellinen repertuaari. Pää-

määrää voidaan pitää ideaalina suomalaisen koulun monikielistymiseen. (EVK 2003, 24, 35–37.) 

Eurooppalaisen viitekehyksen myötä opetussuunnitelmat korostavat kielitaidon viestinnällisyyttä 

ja toiminnallisuutta, taitotasoajattelua sekä kriteeriviitteistä ajattelua (Tarnanen 2010, 148).  Tai-

totasoasteikkoa käytetään S2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerinä 6 vieraiden kielten tapaan  

(Kuukka & Metsämuuronen, 2015, 25).  

                                            
5 Euroopan neuvosto julkaisi vuonna 2001 yleisen eurooppalaisen viitekehyksen; Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, teaching, assessment (Euroopan neuvosto 2001). Se perustuu kommunikatiivi-

seen kielitaitokäsitykseen ja käännettiin suomeksi vuonna 2003 (Kuukka & Metsämuuronen, 2015, 35). 
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Suomi toisena kielenä – opettajat voivat käyttää eurooppalaista viitekehystä peruskoulun ala-as-

teella S2-oppilaiden kielitaidon profiilin analysointiin. Sen avulla voi luonnehtia oppilaiden vah-

vuuksia ja niitä kielitaidon alueita, joissa kullakin oppilaalla on harjoituksen tarvetta. Opas kieli-

taidon tasojen kuvausasteikon käyttöön helpottaa tulkintaa (Tarnanen, M., 2010, 148).  

Esimerkiksi ala-asteen viidennelle – kuudennelle luokalle tulevalle, vuoden valmistavassa ope-

tuksessa suomea ja suomen kielellä eri oppiaineita opiskelleella oppijalla voi olla aiemman kou-

luhistoriansa perusteella hyvä tiedot ja huolella rakennettu tietoperusta oman kotimaansa koulun 

ikäänsä suhteutetulta luokkatasolta. S2-opettaja voi tutustuttuaan oppilaaseen, tehdä hänelle kie-

litaidon kartoituksen ja todeta, että hänen kielitaidon tasonsa on peruskielitaidon alkuvaiheessa 

(A2.1), joka tarkoittaa kykyä selviytyä välittömän sosiaalisen kanssakäymisen ja perustarpeiden 

ilmaisusta arjessa sekä kertoa lyhyesti asioista. S2-opettaja myös ymmärtää, että tämä arvio on 

karkea, koska kuullun ymmärtämisen, puhumisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen alueilla 

kielitaidon profiili vaihtelee. Huhta ja Hildén (2013, 161) painottavatkin, että eurooppalainen vii-

tekehys (EVK) mahdollistaa ja kannustaa oppijan kielitaitoprofiilin kuvaamiseen, jolloin ei ole 

pakko yrittää määritellä oppijan yleistasoa (esim. B1), vaan on luontevampaa yrittää saada sel-

ville, millä alueilla hän on tätä tasoa, millä taas vielä sen alapuolella ja millä taas ehkä jo pitem-

mällä.   

3.2 Kielitaidon arviointi  

Tarkastelen tässä luvussa kielitaidon arviointia yleisellä tasolla. Tutkimuksissa on kiinnitetty huo-

miota siihen, kuinka voidaan huomioida lasten ja nuorten erilaiset kielelliset, kulttuuriset ja kou-

lukokemukselliset taustat. (Aalto & Tarnanen. 2015, 75). Perustana opettajien opetus- ja arvioin-

tityölle S2-oppilaiden kohdalla on tieto toisen kielen kehityksestä, sen opettamisesta ja arvioimi-

sesta, joka mahdollistaa S2-oppilaan oppimisprosessin.  

Kielitaidon arvioinnissa tulee lähtökohtaisesti selvittää oppijan tilanne. Oppijan aiemmalla tie-

dolla ja tietoperustalla tiedetään olevan suuri merkitys uuden oppimiselle. Siksi didaktiikassa on 

                                            
7 POPS 2004 mukaan EVK-asteikon avulla määriteltiin arvioinnin kriteerejä hyvän osaamisen eli arvosanan kahdek-

san (8) tiedot ja taidot 6. ja 9. vuosiluokan päättyessä.  
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aina neuvottu opettajia tarkistamaan ennen uuden asian opetusta, mitä oppilaat osaavat siitä jo 

ennestään. (Atjonen, 2015, 52).   

Vuorovaikutus on pohjana oppilaiden sensitiiviselle ohjaamiselle, niin että opettaja sovittaa oman 

ohjaavan puheensa ja antamansa tunti- tai koetehtävät sille tasolle, että oppilaan on mahdollista 

selviytyä niistä joko itse tai ohjatusti. Kielellisesti sensitiivinen ohjaus määritellään kielitietoi-

suudeksi. Opettajan kielitietoisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen opettaja tiedostaa olevansa 

oppijan kielellinen malli ja oman tiedonalansa kielen opettaja (POPS 2014). On tärkeää, että opet-

tajat tiedostavat kielitietoisuus-käsitteen ja arvioivat kielitietoiselta pohjalta S2 – oppilaita sekä 

ohjaavat oppilaita itsearviointiin, jolloin oppiminen kannustaa ja tavoitteet realisoituvat kullekin 

oppilaalle mahdollisiksi saavuttaa.   Tällöin opettajien suorittama oppilasarviointi ilmentää oppi-

laiden todellisen kapasiteetin mukaisia arvosanoja.  

Tarnanen kuvaa (2002, 11) arvioinnin keskeisiä tehtäviä – kuinka se   ohjaa oppimista, motivoi 

oppijaa, kontrolloi kehittymistä, kehittää oppimista ja ennustaa selviytymistä. Arvioinnin koh-

teena voi olla oppimisprosessin seuraaminen, tavoitteiden tai tuloksen saavuttaminen tai nykyisen 

osaamistason määritteleminen. Arvioijana voi toimia oppija itse, toinen oppija, opettaja tai ulko-

puolinen arvioija. Arviointia tehdään kokein, testein, vertailuin, mittauksin, kriteeriperusteisesti 

luokittelemalla, antamalla kritiikkiä, reflektoimalla ja antamalla kannustavaa palautetta. Perus-

koulun ala-asteella edellä Tarnasen esittämät arvioinnin muodot toteutuvat ottaen huomioon op-

pilaiden ikä ja kehitystaso. 

Kielitaidon arviointi on kokenut monenlaisia muutoksia vuosikymmenten aikana, koska taustalla 

oleva käsitys kielestä ja kielitaidosta on muuttunut ja tietoisuus arvioinnin haasteista on myös 

kasvanut. Aina 1960-luvulle asti vallalla ollut strukturalistinen kielitiede näki kielen joukkona 

erillisiä elementtejä ja taitoja, joita oli perusteltua myös opettaa ja arvioida ”puhtaasti” yksi taito 

kerrallaan (Huhta & Hildén, 2013, 160).  

Tarnanen kuvaa nykyistä, konstruktionismista nousevaa arviointikäsitystä (Tarnanen 2002, 17–

18) ja sen perustana olevaa relativistista käsitystä tieteen ja todellisuuden suhteesta. Sen mukaan 

arviointi on tulkintaa, jossa tosiasiat ja arvot liittyvät erottamattomasti yhteen ja totuuksia ja to-

dellisuuksia on useita. Asioiden arvottaminen muodostaa arviointiprosessin. Yhteisesti neuvo-

teltu arviointiperusta luo kehykset arvioinnille, jonka mukaan oppilaan edistymistä arvioidaan.  
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Tämän tutkielman kannalta on tärkeää kiinnittää huomio siihen, että kielitaidon arvioinnissakin 

myös opettajan omat käsitykset yhteisönsä arvojen ja käsitysten peilinä ohjaavat sitä, mitä arvi-

oidaan ja millaisin arvostuksin. Tämä tapahtuu myös silloin, kun arviointi perustuu opettajien 

käyttämään arviointiasteikkoon. Arviointiohjeet yhdenlaisina merkitysrakenteina eivät siis ohjaa 

ihmistä, vaan ihmiset käyttävät ja soveltavat niitä. (Tarnanen 2002, 17–18)  

Tutkijat toteavat aineenopettajaopiskelijoiden opetusharjoittelun opetusinterventioaineiston vas-

tauksista, että aineenopettajaopiskelijoiden arviointityössä ”oppiaineiden kielellisten haasteiden 

kolmen kärjeksi nousivat oppiainesanaston ja käsitteiden vaikeus ja määrä, laajasti ottaen ym-

märtämisen haasteet (kuitenkin kirjoitettujen tekstien ymmärtäminen ensisijaisesti puheen ym-

märtämiseen nähden) sekä koe- ja tehtävävastausten ja erilaisten laajempien tekstien kirjoittami-

nen. Opiskelijat kantoivat enemmän huolta oppilaan kirjallisista kuin suullisista taidoista. Varsin 

harva vastaaja eritteli oppiaineensa kielellisiä konventioita ja konstruktioita tarkemmin. (Aalto & 

Tarnanen 2015, 83). 

Tutkimustiedon puute Suomessa on voinut vinouttaa opetusta ja arviointia, sillä S2-oppilaiden 

vaikeudet on nähty vain koskevan kapea-alaisesti oppiainesanastoa ja käsitteiden omaksumista 

yksittäisissä oppiaineissa. Laajemmin ei ole osattu kiinnittää huomiota tiedonalan kokonaisval-

taiseen tapaan ilmaista merkityksiä erilaisissa teksteissä, koska sanastoa on pidetty eri tiedonalo-

jen kieliä erottavana piirteenä. (Aalto & Tarnanen 2015, 83). Tulkitsen eri oppiaineiden kielellis-

ten konventioiden ja konstruktioiden avaamisen oppilaille olevan ikään kuin työkalujen antamista 

oppilaille eri oppiaineiden kielellä.  

Kuinka hyvin koulutetut, tiedostavat opettajat ottavat huomioon S2-oppilaiden erilaiset kielitai-

don tasot ja, miten he järjestävät oppilaille vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamisensa yhdenver-

taisuuden hengessä? Opetussuunnitelma näyttää suuntaa. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

yhdenvertaisesta arvioinnista todetaan opetussuunnitelman perusteissa  (POPS 2004), että se ei 

tarkoita kaikkien oppilaiden opettamista samalla tavalla, vaan samanlaisten oppimismahdolli-

suuksien tarjoamista erilaisille oppijoille eriyttämällä opetusta, tukemalla oppijoita yksilöllisem-

min, löytämällä heidän yksilölliset vahvuutensa ja monipuolistamalla oppimisympäristöjä, huo-

mioimalla oppijoiden erilaiset oppimistyylit sekä vahvistamalla opettajien yhteistyötä. Siitä huo-

limatta Suuriniemen mukaan (2019) käsitteistö, jolla puhutaan huomion kiinnittämisestä kieleen 
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ja kielen merkitykseen oppimisessa, ei ole täysin vakiintunut tutkimuksen ja koulutuksen kon-

teksteissa Suomessa eikä kansainvälisestikään.  

Jotta arviointi voi olla realistista, monipuolista ja kannustavaa, opettajan tulee tuntea oppilaansa. 

Jatkuvaa arviointia voidaan toteuttaa koulutyön arjessa kielitietoisesti, yhdenvertaisuuden hen-

gessä tukemalla oppilaita tuntitehtävissä ja koetilanteissa. Heitä voidaan auttaa koekysymysten 

oikein ymmärtämisessä ja heille voidaan antaa mahdollisuus vastata suullisesti suomeksi tai kir-

jallisesti kunkin oppilaan vahvemmalla kielellä. Riittävien resurssien ja opettajien yhteistyön tu-

lisi mahdollistaa tällaiset tilannesidonnaiset ratkaisut.  

Miten sitten yhdenvertaisuus toteutuu koetulosten arvioinnissa - mihin asioihin opettajien tulee 

arvioinnissa kiinnittää huomio?   Helpottavatko opettajat arviointia S2-oppimäärää suorittaville 

oppilailleen? Toteutuuko se myös reaaliaineiden arvioinnissa? Osaavatko opettajat nähdä oppi-

laan todellisen kapasiteetin ja antaa sen mukaisia arvosanoja, vaikka kielellinen ilmaisu olisikin 

suomen kielellä vielä vaillinaista ja kysytyt asiat ja käsitteet selitetty kömpelöin kiertoilmauksin. 

Nämä kysymykset liittyvät diagnostisen, formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin alaan. 

3.3 Diagnostinen arviointi  

Oppilasarvioinnissa oppilaan lähtötason mittauksen selvittämiseksi tehdään diagnostista arvioin-

tia. Diagnostinen arviointi antaa tietoa siitä, miten arvioinnin ajankohtana hallitaan arvioinnin 

kohteena olevat tiedot ja taidot. Diagnostinen arviointi pyrkii myös löytämään aukkoja, joita osaa-

miseen on jäänyt ja jotka haittaavat uusien, vaativampien tietojen ja taitojen omaksumista. 

(Jakku-Sihvonen, 2013, 18–20) 

S2-oppilaiden arviointi kuuluu S2-opetusta antavan opettajan tehtäviin. Siihen kuuluu olennai-

sesti oppilaiden kielitaidon tason arviointi. Kielitaidon tason arvioi S2-opetusta antava opettaja 

yhdessä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa. (Jakku-Sihvonen, 2013, 18–20)  

Diagnostinen arviointi S2-kielenä oppimäärässä tarkoittaa, että kielitaidon tasoa arvioitaessa ote-

taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet: kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, pu-

huminen, kirjoittaminen, sanasto ja rakenteet. Sujuva puhekieli ei ole tae äidinkielisen tasoisesta 

osaamisesta. Oppilaiden kielitaitoprofiilit voivat olla hyvin erilaisia eri syistä. Arvioinnin tulee 
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perustua kunkin oppilaan ikäkaudelle ominaisiin vuorovaikutustaitoihin sekä kykyyn tuottaa ja 

hyödyntää tekstejä. (OPH, 2008) 

Peruskoulussa tehtäviin kielitaidon tason alkukartoituksiin liittyy haasteita, koska toisen kielen 

oppimisen arviointiin liittyviä varsinaisia testipatteristoja on vähän eivätkä ne kohdennu riittävän 

tarkasti S2-oppilaiden erilaisten kielitaidon tasojen mittaamiseen. Esimerkkinä testistä, jota ei ole 

tarkoitettu toisen kielen oppijoille peruskoulussa on Lindemanin (1998) kehittämä ala-asteen lu-

kutesti ALLU. Se on Suomeen standardoitu lukutaidon ryhmätesti oppilaiden kielellisen tietoi-

suuden, teknisen lukemisen sekä luetun ymmärtämisen arviointiin.  

ALLU-testin käyttökokemuksia ja luetun ymmärtämisen arviointia on tutkittu vuosina 1995 ja 

2017. Tulokset osoittivat, että ALLU-testi on edelleen laajasti käytössä suomalaisissa kouluissa: 

97.2 prosenttia vastaajista kertoi koululla olevan käytössä ALLU-testi ja 89 prosentissa kouluista 

sitä käytetään vuosittain. Vastaajista 88.9 prosenttia toi esiin, että testi kaipaa uudistusta. Testin 

osioista käytetyin oli luetun ymmärtäminen. (Turunen, Alisaari, Poskiparta & Lindeman, 2018, 

36) 

S2-oppilaat pärjäsivät suomenkielisiä oppilaita heikommin luetun ymmärtämisen tehtävissä, jo-

ten Allu-testi ja sen suomenkielisillä oppilailla kerätyt normit eivät sellaisenaan sovellu S2-oppi-

laiden luetun ymmärtämisen taitojen arviointiin. ALLU-testi on ollut käytössä jo yli 20 vuotta 

eikä sen toimivuutta ole arvioitu testin kehittämisen jälkeen, joten on tärkeää selvittää sen päivi-

tystarve. (Turunen ym. 2018, 42) 

Tulevaisuudessa voi olla tarpeen muodostaa ALLU-testistä erilliset normit S2-oppilaille. Normi-

kriteerien määrittely S2-oppilaille ei kuitenkaan ole yksiselitteistä: luokka-asteen lisäksi on huo-

mioitava oppilaan kielitaidon taso, jotta oppilasta voidaan verrata oikeaan normiryhmään. Tämä 

asettaa haasteita S2-oppilaiden luetun ymmärtämisen taitojen arviointimenetelmien ja -välineiden 

kehittämiselle, joille kuitenkin on kasvava tarve suomalaisissa kouluissa. Tutkimuksessa saatiin 

kattava kuva suomalaisten opettajien kokemuksista ALLU-testin käytöstä ja kehittämistarpeesta 

sekä oppilaiden luetun ymmärtämisen tasosta ja testivälineen yhteydestä luetun ymmärtämiseen. 

Tutkimus tarjoaa tärkeää tietoa siitä, miten ALLU-testiä tulee jatkossa kehittää. (Turunen ym. 

2018, 42) 
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On hyvä tehdä selkeä ero äidinkielisiä lapsia koskevien testien käytöstä, kuten edellä mainittu 

Allu-testi, S2-oppilaille tarkoitettuihin vaatimustasoltaan sopiviin ja kaikki kielitaidon osa-alueet 

huomioiviin kielitaitoa arvioiviin tehtäviin. Nissilä on esimerkiksi toimittanut avuksi arvioin-

tiin KIKE – Kielellisen kehityksen diagnosoivan tehtäväsarjan (Opetushallitus, 2005) perusope-

tusikäisten maahanmuuttajien suomen kielen taidon tason kartoitukseen ja kehityksen seurantaan. 

Tehtäväsarjan testit kartoittavat kielitaidon kaikkia osa-alueita: luetun ja kuullun ymmärtämistä, 

kirjoittamista, puhumista, kielitietoa ja sanastoa. Tehtävät on jaettu vaikeustasoltaan kolmeen 

ryhmään ja ne noudattavat yleiseurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasojen kuvausasteik-

koa. Tehtäväsarja on tarkoitettu opettajien työvälineeksi opetuksen suunnitteluun 

Lyytisen kehittämän tietokoneavusteisen Ekapelin kautta on kerätty tutkimusluvin tutkimustietoa 

toisen kielen oppijoiden edistymisestä suomen kielellä. Ekapelin avulla harjoitellaan äänteiden 

tunnistusta, tavujen muodostamista äänteistä ja lukemaan oppimista. Erikielitaustaisille lapsille 

kehitetyssä osiossa suurimpia vähemmistökieliä puhuvat (venäjä, viro, arabia, somali, englanti) 

lapset harjoittelevat pelissä juuri niitä äänteitä, jotka ovat heille kotikielensä äännejärjestelmän 

vuoksi vieraita ja siksi vaikeita ääntää suomenkielellä. (Lyytinen, Havimäki, Latvala, Lampola 

& Richardson, 2011, 114–134) 

Monen S2-oppilaan kielitaito kehittyy peruskoulun aikana. Jotkut S2-oppilaista saavuttavat hy-

vän osaajan tason. Oppilas itse ja hänen vanhempansa voivat pyytää oppilasta siirrettäväksi S2-

oppimäärästä S1-oppimäärään eli suomi toisena kielenä oppimäärästä suomi äidinkielenä ja kir-

jallisuus - oppimäärää suorittamaan. Perusopetuksen valtakunnalliset perusteet (2004) ohjeistavat 

seuraavasti: Kriteeri äidinkieli ja kirjallisuus - oppimäärän suorittamiseen on, että suomen kielen 

taidon tulee olla tällöin äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. (2004, POPS) 

Siirto S2-oppimäärästä S2-oppimäärään edellyttää tarkkaa harkintaa. Päätöksen tekee koulu, ei-

vät esimerkiksi huoltajat tai oppilas itse:  

Opetushallituksen (2013, 37) tiivistämänä asia ilmaistaan seuraavasti 

”Oppimäärän vaihtaminen on mahdollista, mutta oppilaan huoltajaa on kuultava asiassa 

perusopetuslain (628/1998, 30 §) mukaisesti. On suotavaa, että oppimäärän valinta on 
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pitkäkestoinen, minkä vuoksi päätös tulee tehdä aina harkiten. Oppimäärän voi kuitenkin 

vaihtaa, kun sille on olemassa riittävät perusteet.” 

Voiko oppimäärästä toiseen siirtymistä luokittaa summatiiviseen arvioinnin alaan kuuluvaksi? 

Sen voi perustella sillä, että S2-oppilaan suomen oppimista kuluneen lukuvuoden perspektiivistä 

- samalla ymmärtäen lukuvuosien jatkumo laajemmasta perspektiivistä, sillä toisen kielen hal-

tuunotto on useita vuosia (5–7 vuotta) kestävä prosessi.  

3.4 Formatiivinen arviointi  

”Formatiivinen arviointi (lat. ex nunc, assessment for learning) oppimisen mahdollistamiseksi 

korostaa jatkuvaa palautetta, ja sitä toteutetaan summatiivista arviointia useammin ja keveämmin. 

Sitä on yleensä pidetty opettajille käyttökelpoisena tapana tarkastella pitkin lukuvuotta, miten 

opetus on mennyt perille.” (Atjonen, 2015, 52.) 

Formatiivisen arvioinnin tarkoituksena on varmistaa jatkuvan yksilöllisen palautteen avulla op-

pimisen edistyminen. Thomas ym. esittävät koonnoksena erilaisista tutkimuksista, että yksilölli-

set palautteet parantavat oppimista tehokkaammin kuin perinteiset suoritustason arvioinnit”. 

Jakku-Sihvonen korostaakin (2011,18), että ”Formatiiviset arvioinnit on tarkoitettu palvelemaan 

oppimista siten, että opiskelija ja opettaja saavat tietoa oppimisen edistymisestä opiskeluprosessin 

kuluessa. Siksi niitä voi hyvin luonnehtia ohjaaviksi arvioinneiksi”.  

Arvioinnin avulla S2-oppilasta tuetaan ja hänen edistymistään seurataan S2 - oppituntien aikana. 

Arvioinnista vastaa aina S2-opetusta antava opettaja yhdessä muiden oppilasta opettavien opet-

tajien kanssa. (OPH, 2008) 

Opetushallituksen (2008, 16-17) julkaisussa Suomen sanoin, monin tavoin – Suomi toisena kie-

lenä perusopetuksessa puhutaan arvioinnin menetelmistä. Miellän ne pikemminkin työtavoiksi, 

koska julkaisussa listataan tärkeitä näkökohtia vaihtoehtoisen arvioinnin mahdollistamiseksi suo-

mea toisena kielenään puhuville oppilaille: ”Arvioinnissa pitää käyttää monipuolisia, joustavia ja 

oppilaan tilanteeseen sopivia menetelmiä. Sellaisia ovat muun muassa oppilaan äidinkielelle 

käännetyt koetehtävät ja myös mahdollisuus vastata omalla äidinkielellä, kokeen kielellinen yk-

sinkertaistaminen, sanakirjan ja lähde- ja oppimateriaalin salliminen koetilanteissa, suulliset ko-

keet, pidennetty koeaika, portfolio-arviointi ja muiden korvaavien suoritusten hyväksyminen. 
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Oman äidinkielen opettajia kannattaa käyttää apuna silloin, kun tarvitaan materiaalia oppilaan 

omalla äidinkielellä”. 

Aalto & Tarnanen (2015, 13) korostavat kielitaidon kehittymisen pitkää jatkumoa: ”Kielitaidon 

kehittäminen osana oppiaineen taitoja tulisikin rakentaa tavoitteellisemmin osaksi oppimispro-

sessia ja jatkumoiden arkikielestä tiedonalan kieleen, puheesta kirjoittamiseen ja lukemisesta kir-

joittamiseen tulisi olla ilmeisempiä sekä opettajille että oppilaille.   

3.5 Summatiivinen arviointi  

Summatiivinen arviointi (lat. ex post: ”tapahtumien jälkeen”, assessment of learning) on opitun 

arviointia. Atjosen (2015, 52) mukaan lukuvuosi- tai kouluasteen päättöarviointitodistus kattaa 

oppilaan aiemmin oppiman. Lukukausien lopussa opettajat tekevät summatiivisen arvioinnin kes-

keisimpien opintojen edistymistä mittaavien kokeiden, testien, ryhmätöiden, tuntiaktiivisuuden 

yms. kriteereiden perusteella. He antavat sanallisen tai numeerisen arvion oppilaan edistymisestä.  

Summatiivisen arvioinnissa arvioitavana on koko koulutuksen aikainen oppimäärä tai jokin sel-

keä opintokokonaisuus. Peruskoulun se koskee lukuvuotta. (Jakku-Sihvonen, 2013,18) 

S2-opettajan ja luokanopettajan yhteinen arviointi kuluneesta lukuvuodesta suomi toisena kie-

lenä-oppiaineessa koskien S2-oppilaiden arviointia on tärkeää. Luokanopettaja tarvitsee myös 

konsultatiivista tukea erityisesti reaaliaineiden arvioinnissa. Suoritettavien oppiaineiden sisällöt-

hän ovat yhtä laajat sekä suomenkielisillä että S2-oppilailla. S2-oppilaiden arviointi ei vain ole 

yhtä tiukkaa kuin äidinkielisten oppilaiden arviointi. Kuinka opettajat sitten suhteuttavat arvioin-

tiaan toisen kielen puhujan mukaan on keskeinen kysymys tässä tutkimustyössäni.   

3.6 Arviointiyhteistyö  

Arviointiyhteistyö tukee yhteisön kielellistä moninaisuutta, eri tiedonalojen kielten tiedostamista 

ja jokaisen opettajan toimintaa oppiaineensa kielen opettajana. (Pirinen, 2015, 5). Se nivoutuu eri 

(Academic Language) koulutusasteilla vahvimmin äidinkielen ja suomi/ruotsi toisena kielenä -

opettajien tehtävään edistää muiden opettajien kielitietoisuutta. 
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 Arviointiyhteistyö toteutuu konsultatiivisena tehtävänä opettajien työyhteisössä. Pirinen (2015, 

5) korostaa myös jokaisen opettajan aktiivisuutta kielitietoisuuden nivoutumiseksi ”kieltenopet-

tajien ja muiden aineiden opettajien yhteistyöhön sekä eri oppiaineiden sisältöjen hyödyntämi-

seen kielten opetuksessa”. 
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4 Tutkimuksen empiirinen osa 

4.1 Tieteenfilosofinen lähestymistapa ja tutkimusote  

Tutkimukseni metodologisena lähtökohtana on sosio-konstruktivistinen paradigma. Sosiokon-

struktivismi, sosiaalinen konstruktionismi korostaa tiedon sosiaalista rakentumista painottaen eri-

tyisesti oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Konstruk-

tivismin eri suuntauksissa yhdistyvät näkemykset siitä, että tieto on aina yksilön tai yhteisöjen 

itsensä rakentamaa. Koulu on hyvä esimerkki tällaisesta yhteiskunnallisesta instituutiosta, jossa 

tiedon rakentamista ja tulkintaa tapahtuu. 

Koulun perustehtävä on opettaminen ja arviointi. Tarnanen kuvaa nykyistä, konstruktionismista 

nousevaa arviointikäsitystä (Tarnanen 2002, 17–18) ja sen perustana olevaa relativistista käsitystä 

tieteen ja todellisuuden suhteesta. Sen mukaan arviointi on tulkintaa, jossa tosiasiat ja arvot liit-

tyvät erottamattomasti yhteen ja totuuksia ja todellisuuksia on useita. Asioiden arvottaminen 

muodostaa arviointiprosessin. Yhteisesti neuvoteltu arviointiperusta luo kehykset arvioinnille, 

jonka mukaan oppilaan edistymistä arvioidaan. Tämä työ avaa näkymän opettajien käsityksiin 

oppilasarvioinnin suorittamisesta kaikkine variaatioineen.  

Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei tehdä päätelmiä 

yleistettävyyttä ajatellen. Ajatuksena on kuitenkin alun perin aristoteelinen ajatus, että yksityi-

sessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, 

mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. 

(Hirsjärvi, Remes Sajavaara, 2009, 182). Teemahaastattelujen kautta keräämästäni tutkimusai-

neistosta etsin tällaisia usein toistuvia ilmiöitä. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin 

todentaa jo olemassa olevia (totuus) väittämiä, (Hirsjärvi ym. 2009, 161). Etsin tutkimusaineis-

tosta myös harvinaisempaa näkökulmaa S2 -oppilaiden arviointiin. 

Alasuutarin (2007, 19) mukaan tutkimuksen tehtävänä on paikallisen ilmiön selittäminen. Tutki-

muksessani se tapahtuu kuvailevan tutkimuksen myötä selvittämällä opettajien käsityksiä suomi 

toisena kielenä oppilaiden arvioinnista ja siihen liittyvästä arviointiyhteistyöstä S2-opettajien, 

luokanopettajien ja resurssiopettajien kesken.   
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4.2 Aineisto  

Tein haastattelut huhti–toukokuussa 2014, ja ne koskivat 15 opettajaa. Haastatellut täyttivät myös 

taustatietolomakkeen, jonka opettajakohtaisia tietoja täydensin litteroidun haastattelun pohjalta.   

Tutkimukseni empiirinen osa sijoittuu kevääseen 2014, jolloin voimassa ovat olleet vuoden 2004 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä niiden pohjalta laaditut kaupunki- ja koulu-

kohtaiset opetussuunnitelmat.   

Halusin saada laajan kuvan S2-oppilaiden oppilasarvioinnista eri opettajapositioista käsin ala-

asteen kouluissa, joten haastattelin eri opettajaryhmiä, kuten kotikielenopettajia, suomi toisena 

kielenä -opettajia, luokanopettajia, resurssiopettajia. 

Oppilasarviointia koskien sain 13 opettajan kattavasta haastatteluaineistosta sekä suoraan että 

epäsuorasti oppilasarviointiin liittyviä sitaatteja. Haastattelukysymykset koskivat arviointia ja 

opettajien välistä yhteistyötä.   

Aineistonhankintavaiheessa arvioin, onko tutkielman teon kannalta mielekästä haastatella laajasti 

eri opettajaryhmiä, kuten S2-opettajia, luokanopettajia sekä resurssiopettajia. Eikö kysymyksen-

asettelu hajoa silloin haastattelumateriaalissa liian yleisen tason huomioihin? Vaara on ilmeinen. 

Kvalitatiivinen aineisto saa olla kuitenkin moniääninen. Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tar-

kasti saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkastelta-

essa ilmiötä yleisemmällä tasolla (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 182). 

Seuraavassa taulukossa näkyvät haastateltavien taustatiedot. 
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Taulukko 1.  Haastateltavien taustatiedot  

Opettajat Kotikielen 

opettaja 

Luokan-opet-

taja  

S2-opettaja   Resurssi-

opettaja  

Haastatelta-

vien luku-

määrä  

2 6  5  2  

Koulutus-

tausta  

Kursseja Kasvatustie-

teen maisteri, 

luokanopet-

taja   

  

Äidinkielen 

 ja kirjallisuu-

den maisteri 

(4)  

Äidinkielen 

 ja kirjallisuu-

den kandi-

daatti, lisäksi 

maisteritason 

opintoja (1)  

Kasvatustie-

teen maisteri, 

luokanopet-

taja (1)  

Opistotasoi-

nen luokan-

opettaja (1)   

Työkokemus  3–25 vuotta 5–32 vuotta 5–15 v 4–27 vuotta 

 

Opettajien koulutustausta on seuraavan kaltainen: Kaikilla viidellä S2-opettajalla oli äidinkielen- 

ja kirjallisuuden opettajan ylempi korkeakoulututkinto, joista yksi oli haastatteluajankohtana ai-

noastaan kirjallisuuden aineopintoja vaille valmis (ylemmän korkeakoulututkinnon omaava) äi-

dinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Hänellä samoin kuin yhdellä luokanopettajapätevyyden saa-

neella resurssiopettajalla oli lisäksi 25 opintopisteen suomi toisena kielenä opintokokonaisuus 

suoritettuna. Toisella resurssiopettajalla oli opistopohjainen tutkinto. Kaikki luokanopettajat oli-

vat kasvatustieteen maistereita. 

4.3 Menetelmät  

Aineistonkeruumenetelmänä käytin puolistrukturoitua haastattelua. Kohdallani se tarkoittaa osit-

tain järjesteltyä ja osittain avointa haastattelua, joka sijoittuu Hirsjärvi-Hurmeen mukaan (2001, 

47) formaaliudessaan täysin strukturoidun lomakehaastattelun ja teemahaastattelun välille. He 

toteavat, että käytännössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä 

teemahaastattelu; esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä teemoista, 

muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien kanssa. 
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Näin juuri tapahtui kohdallani. Tulkitsen kvalitatiivisen tutkimusotteen mukaisesti, että tutkimus-

haastattelu on dialogia haastattelijan ja haastateltavan välillä, jolloin sekä haastattelijan että haas-

tateltavan kommentit ja avaamat näkökulmat vaikuttavat keskustelun etenemiseen. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esittämiäni kysymysten teemat liittyivät oppilas-

arviointiin ja opettajien väliseen yhteistyöhön, mutta haastattelun edetessä pitemmälle ne painot-

tuivat kunkin haastateltavan korostamiin asioihin, ja esittämiini lisäkysymyksiin.  

Tutkimuksen teko on prosessi. Alkuperäiset haastattelurungossa esittämieni kysymysten myötä 

keräsin laajan tutkimusaineiston, josta valikoitui aineiston analyysiin tutkimuskysymyksiksi 

muokkaamani kysymykset, jotka näkyvät seuraavassa, viidennessä luvussa.  

Aineiston analyysiin valikoitui myös aineistoa, joka välillisesti antoi vastauksia tutkimuskysy-

myksiin. Niitä löytyi S2-oppilaiden määrää luokissa sekä S2-oppimäärästä S1-oppimäärään eli 

äidinkieli- ja kirjallisuus oppimäärään siirtyneitä oppilaita koskevista haastattelukysymyksistä sa-

moin kuin eriyttämistä ja oppimateriaalia koskevien haastattelurungon kysymysten aihepiiristä. 

Analysoidessani haastattelumateriaalia etsin ilmiöitä, jotka toistuivat haastatteluaineistossa tai 

vastaavasti ilmiöitä, jotka olivat hyvin harvinaisia. Luokitin nämä ilmiöt diagnostisen, formatii-

viseen ja summatiivisen arvioinnin muotojen alle. 
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5 Tulokset ja niiden tulkinta 

5.1 Tutkimuskysymykset  

Tutkielmani tutkimuskysymysten perustana on arvioinnin käsite. Tutkimuskysymykseni ovat 

seuraavat:   

 Miten opettajat tukevat omalla arvioinnillaan S2-oppilaan oppimista? 

 Onko opettajilla arviointiyhteistyötä, joka tukee S2-oppilaiden oppimista?  

Tutkimuskysymysten pohjalta erittelen opettajien haastatteluvastauksia ryhmitellen niitä ilmi-

öiksi, jotka liittyvät arvioinnin eri muotoihin.  

Tutkijana tarkastelen kielitietoisesta näkökulmasta, miten opettajat käsittävät oppilasarvioinnin - 

miten he kuvaavat S2- oppimäärää suorittavien oppilaidensa diagnostista, formatiivista ja sum-

matiivista arviointia?  

Näkyykö opettajien kuvauksissa kielitietoisuus konkretisoituna monipuolisuuteen arvioinnissa, 

kuten monet eri tavat, joilla oppilaat voivat osoittaa osaamistaan? Analyysissa etsin myös, miten 

keskeisten lähteiden arviointikriteereit näkyvät opettajien puheessa (mm. POPS 2004, luku 8 Op-

pilaan arviointi sekä alaluku Maahanmuuttajaoppilaan arviointi sekä Liite 2 Kielitaidon tasojen 

kuvausasteikko). Vastaavasti luokittelen diagnostisen, formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin 

alueen alle opettajien arviointiyhteistyötä ja sitä, kuinka se tukee S2-oppilaiden arviointia.  

5.2 Opettajat arvioijina  

5.2.1 Opettajien käsityksiä oppilasarvioinnista  

Opettajat kuvaavat omaa arviointiprosessiaan diagnostisen, formatiivisen ja summatiivisen arvi-

oinnin alueilla. Kuvauksissa painottuu opettajien työkokemus arvioinnin saralla.  

Kaksi luokanopettajaa ja yksi S2-opettaja nimesivät pitkän työkokemuksen tuovan harjaantu-

mista arviointiin. Samalla he puhuivat suhteellisesta arvioinnista pään sisällä – intuitiosta tai vais-

tosta. 
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Ensimmäinen opettaja korostaa oppilastuntemuksen tärkeyttä ja käyttää tässä yhteydessä sanaa 

intuitio: 

Kun, kun oppilaansa tuntee, niin… on jonkinlainen …käsitys siitä, että mitä´ hän ym-

märsi…näin jos yrittää sanallisesti sitä sanoa, että mistä mä tiedän, että tällä on seiska ja 

tällä on kasi, niin se on hyvin vaikee, se on semmonen intuitio …tavallaan siitä… 

Toinen opettaja toteaa: 

Mul on, mulla on vaan tätä opettajakokemusta jo aika paljon. ... että mä oon – mul on 

jonkunlainen semmonen suhteellinen arviointi tuolla pään sisässä…  

Samainen opettaja korostaa jatkuvaa arviointia:  

…mä otan huomioon sen oppilaan…lähtötason. .…ja vertaan aina sitä…kehittymistä, tai 

…arvioinnin peilaan siihen, sen lapsen kehittymiseen…siinä kyseisessä oppiaineessa…ja 

tietenkin otan huomioon sen suomen kielen...et… se on vaan tuolla mun pään sisässä … 

Opettaja kuvaus kertoo arviointikokemuksesta oppilaiden havainnoinnissa ja oppilasarvi-

oinnin tekemisessä.  

Kolmas opettaja erittelee tarkasti, mistä kaikesta hänen arviointityönsä koostuu, kuten kokeista 

ja kirjoitelmista arviointikansioon kirjattuna joka luokalta mainiten lopuksi myös intuition:  

Ja …sen jälkeen mä teen …intuitiivisen arvion… ja mul´ on ne mun arviointikansiossa … 

kirjotettuna.. 

Kontekstista käy ilmi, että kyseessä on S2-opettaja. Hän korostaa oppilastuntemusta:  

… täst´ on mul´ moni luokanopettaja kysyny, et´ miten sä voit…hahmottaa? Et´ kun mul´ 

on parhaimmillaan ollu lähemmäs sata oppilasta, …niin se on…, missä mä aina sanon, et´ 

…se oppilastuntemus, et´ se jatkuvuus, et´ se ei johda mihinkään, et´ opettajat vaihtuu vuo-

den välein.  Et´ …ei mul´ ensimmäisenä vuonna ollukkaan mitään käsitystä, vast´ ehkä toi-

sen, kolmannen vuoden aikana oppinu tunteen sen ja näkeen sen kehityksen. 

Hänellä on paljon S2-oppilaita, koska hänen tunneilleen tulevat oppilaat muodostavat 

omissa luokissaan n. 25 – 40 % oppilasaineksesta.  Koulussa on tutkimusajankohtana 

kolme S2-opettajaa. 
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Opettajien kuvauksissa tulee esiin opettajien arviointikokemuksen korostaminen, jatkuva arvi-

ointi, oppilaiden tuntemus ja summatiiviseen arviointiin liittyvä intuitio. Nämä kuvaukset heijas-

tavat opettajien käsityksiä oppilasarvioinnista. Niissä korostuvat työkokemuksen tuoma harjaan-

tuneisuus arviointiin ja erityisesti oppilaan osaamisen lähtötason sekä kehittymisen määrittämi-

nen kytkeytyneenä oppilaan kielitaidon profiiliin. Tulkitsen näiden käsitysten korostumisen opet-

tajien vastauksissa johtuvan haastattelujen ydinteemasta; suomea toisena kielenään puhuvien op-

pilaiden oppilasarvioinnista. 

Seuraavaksi avaan opettajien käsityksiä ilmiölähtöisesti diagnostisen, formatiivisen ja summatii-

visen oppilasarvioinnin alueilla alaluvuittain. 

5.2.2 Diagnostinen arviointi  

”Puuttuva lenkki: lapsen tai nuoren oman äidinkielen arvioinnin vaikeus” 

Oppilaiden omien äidinkielten osaamisen tasoa on vaikea selvittää. Keskusteluissa vanhempien 

kanssa asiaa voi yrittää kysyä yksilöidymmin, kuten kertooko lapsi tai nuori koulupäivän kuulu-

misiaan, ajatuksiaan tai tarinoiko hän omalla äidinkielellään. 

Oman äidinkielen opettajat voivat olla avuksi S2-oppilaiden oman äidinkielen arvioimisessa. 

Haasteena on heidän työalueensa laajuus kiertävinä opettajina. Seuraavat opettajien käsitykset 

kertovat asiasta. 

Ensimmäinen kotikielenopettaja tue esille somalinkielisten oppilaiden vaihtelevan oman äidin-

kielen tason. Kotikielenopettaja kertoo: 

 … jotkut lapset osaa kunnon somalikieli. Ja jotkut osaa vähän heiko, silti… me keskustel-

laan. Keskusteleminen .. meni hyvin … Ja toinen asia, koska täällä on viikon kerran ja kaksi 

tuntia vain. …Ja joskus lapset tulee ilman kirjoitusvihko. Sen tehtävä menee taas seuraava 

viikko. …Se on vähän, se ol´ hyvä, että enemmän tuntia.  

Hän painottaa kotikielenopetuksen vähäisyyttä. Opetusta annetaan vain kerran viikossa, kaksi 

tuntia. Näiden tuntien merkitys on suuri lapsen kielikulttuurisen identiteetin vahvistamisessa. Ko-

tikielenopetuksella tuetaan mahdollisuutta oppia edes vähäisessä määrin eri oppiaineiden kieltä 

(academic language) omalla äidinkielellä. 



24 

Toinen kotikielenopettaja kertoo opetuksen ja arvioinnin vaikeudesta, kun oppilaat puhuvat eri 

murretta kuin opettaja. 

…minun pitää arvioida, että oikeudenmukainen sitten… ehkä sitten se luokka tai lapsia…ei-

vät ymmärrä turkmeenin kieltä… sitten vaikkapa unohtuu tai vaikkapa...he tekevät sana-

kirja …vähän se on vaikea...heillä on äiti ja isäkin on … syntynyt Afgaanistaanista. Sitten 

se heil´ …vaikeaampaa 

Haastattelija: 

Tarkoitatko, että silloin sinä myös arvioit myös ehkä vähä eri tavalla, kun huomaat, että se 

lapsen turkmeenin kieli on… vähän erilaista, kun mitä Turkmenistanissa puhutaan. Niin 

silloinhan lapsi ei tietenkään voi osata sitä niin hyvin.    

Kotikielenopettaja:  

Kyllä, kyllä 

Koulussa on suuri etu, mikäli siellä on vähemmistön äidinkieltä hallitsevia opettajia, jotka pysty-

vät arvioimaan oppilaiden oman äidinkielen tasoa. 

Resurssiopettaja kertoo oppilaiden oman äidinkielen hallinnan haasteista kahden kielen välissä:  

Sanotaan nyt näin, että et´ nyt on tää sukupolvi, joka on siinä kahden kielen välissä eli 

…meijän oppilaat noin 90 %:sti on syntyny tääl´ Suomessa, se somalian kielen sanavarasto 

on kotoo saatu eli ei oo mitään muuta niin kun ympärillä eli se oma somaliankielen kirjot-

taminen ja sanavarasto aika heikko.  

Ja sitten suomen kielen sanavarastokin on heikko…niin tota ne on siinä välissä. Ne puhuu 

molempia kieliä niin ku näin… ..mut´ sit´ se ymmärtäminen..tuottaminen, sanavarasto on 

niin ku matala. 

Oma äidinkieli ei saa tukea ympäröivästä yhteisöstä: 

Sanavarasto on kotoo saatu… ei oo mitään muuta niin kun ympärillä eli se oma somalian-

kielen kirjottaminen ja sanavarasto aika heikko... ja sitten suomenkielen sanavarastokin on 

heikko…Ne puhuu molempia kieliä …mut´ sit´ se ymmärtäminen…tuottaminen, sanava-

rasto on niin ku matala…  

Opettaja kuvaa äidinkielisen sanavaraston puutteita erityisesti oppiaineiden kielen osalta: 
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…sit´ kun yrittää selittää esimerkiks´ jotain historiankielistä sanaa:… sit´ mä selitän jotain 

somaliaksi, niin se on silleen, että  

”En mä tajua noita sanoja, mitä sä edes käytät somaliaksi?”  

”Aivan eli sä et edes ymmärrä sellasii sanoja, mitä mä käytän somaliaksi, niin miten mä 

voin edes selittää sulle, niin ku somalian kieltä on turha sun kanssa käyttää, jos mä en pysty 

ees sulle selittämään…somaliaksi…ja suomekskaan ei löydy”.  

Kotikielenopetuksen haasteina ovat eri murteet. Tässäkin tapauksessa, kuten aiemmassa esimer-

kissä opettaja puhuu eri murretta kuin hänen oppilaansa. 

Niin äh on käyny monesti, että me ollaan vaan tuijoteltu monet..okei että on nyt uutta, ett´ 

tuota..haastetta riittää. Sit´ on erilaisia murteita. Mä puhun eri murretta kun jotkut oppi-

laat, eri sanoja.  

Seuraavaksi resurssiopettaja kuvaa oppilaan ponnistelua suomenkielellä heikon kielitaidon va-

rassa 

… mä oon huomannu sen, että kun mä selitän sitten sen asian somaliaksi... niin hän ei osaa 

sitte selittää...millään muulla tavalla ku somaliaksi ..eli sit´ …mun pitää olla tosi varovai-

nen, missä tilanteess´ mä selitän somaliaksi eli…mä käytän sitä erittäin …rajoitetusti, 

säännöstelen sen. …jos mul´ on aikaa vielä enemmän sen yhen oppilaan kanssa, niin mä 

selitän sille somaliaksi. Sit´ se selittää mulle omalla äidinkielellä takasin, ja sit´mä sanon: 

”Käännä se suomeksi”!  

…Esimerkiks´ meillä on nyt kokeessa sellasia ongelmia, et´ …selitä joku juttu. Niin ne tie-

tää sen. Ne osaa selittää somaliaksi, mut´ ne ei osaa kirjottaa suomeksi.  meil’ on nyt tää 

kolmas vaihe viel´ mitä meijän pitäs´ …linkittää siihen oppilaaseen, et´ selitä viel´ paperil´, 

kun tää on koe, et´…..tuota, koska mä en voi olla.. suullisesti sulta äidinkielellä pyytää 

sitä… sit´ tuota…et mehän valmistetaan tulevaa elämää varten  

Oppilaan siirtyminen S2-oppimäärästä S1-oppimäärään  

Vanhemmat voivat pyytää S2-oppilaan siirtoa oppimäärästä toiseen, mutta siirtyminen tapahtuu 

luokanopettajan ja S2-opettajan oppilasta koskevan huolellisen arvioinnin jälkeen. S2-oppimää-

rästä S1-oppimäärään siirtyvän oppilaan tilanne kesken vuotta tai vuosiluokan vaihtuessa edel-

lyttää tarkkaa harkintaa. Tulkitsen, että siirron oppimäärästä toiseen voi perustella kuuluvaksi 

diagnostiseen arviointiin sillä perusteella, että oppilaan kielitaitoa tarkastellaan ikään kuin dia-
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gnostisena alkukartoituksena: onko S2-oppilaan suomen kielen taito kaikilla kielen eri osa-alu-

eilla äidinkielen mukaista? Onko hänellä mahdollisuus selvitä tehtävistä ja kokeista ilman, että 

hänen numeronsa laskevat dramaattisesti, kun lievempi arviointi suomi äidinkielenä oppimää-

rässä ei ole käytössä? On myös muistettava, että perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 

2004) mukaan maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan 

lukuun ottamatta päättöarviointia. 

Ainoastaan yksi S2-opettaja kertoi, että osa koulutulokkaiden ryhmästä siirtyi suorittamaan S1-

oppimäärää äidinkieli- ja kirjallisuus-oppiaineen mukaisesti. Kyseessä olivat kaksi- ja monikie-

listen perheiden lapset, joilla toisen vanhemman äidinkieli ja ensimmäinen kotona puhuttu kieli 

oli suomi. Kotona puhuttiin toisen vanhemman äidinkieltä ja/tai kolmatta kotona käytettävää 

kieltä.  

Yläasteelle siirtyvän kuudesluokkalaisen tapaus kuvastaa opettajien käsityksiä siirtoprosessista 

ja sen perusteista. Niistä kertoivat yksi luokanopettaja ja yksi S2-opettaja. 

Haastattelija kysyy:  

…onks´ ketään jo joka olisi siirtynyt S1-oppimäärän mukaan vielä lukemaan? 

Luokanopettaja vastaa:  

…. Sitä on mietitty säännöllisesti jo sillon, kun mä sain tän luokan viidenneltä luokalta. Eli 

heti jo sillon viidennen luokan alussa …mietittiin S2-opettajan kanssa, ja sitten jokaisen 

arvioinnin yhteydessä on mietitty sitä, että onko tää status...tai onko tarvetta käydä siellä 

S2-tunnilla...jos suomen kieli on kehittyny niin paljon… Okei - tultiin siihen tulokseen esi-

merkiks´ viidennen luokan helmikuussa arviointikeskustelun yhteydessä, että palataan asi-

aan sit´ näiden parin oppilaan kanssa…kuudennella luokalla 

S2-opettajan ja luokanopettajan päätös: 

…Ja sit´ kuudennella luokalla taas tehtiin se ratkasu, että okei, et´ kun on viimenen ala-

asteen vuosi...niin nyt ei tässä vaiheessa kannata, kun nivelvaihe tulee kuitenkin 

kohta…yläasteelle …eli ei tehdä!.. 

Vanhemmilla on tarve saada lapsi suorittamaan äidinkieli – ja kirjallisuus oppimäärää:  
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 Siellä ois muutama oppilas, jotka ihan hyvin...voisivat olla... Ja …toisen näist´ oppilaist´ 

kohdalla … oppilaan huoltaja lähestyi meitä opettajia,... pyysi, että voisko...hänen lapsensa 

lopettaa sen...ja siirtyä , että hän on sitä mieltä.  

S2-opetttajan ja luokanopettajan päätös: 

Ja sit´ me tehtiin semmonen perusteltu kannanotto kotiin - minä ja S2-opettaja…että tässä 

vaiheessa, kun ollaan kuudennella, niin ei kannata. …sehän on yläasteen asia sit´ arvioida 

uudestaan se..  

Luokanopettaja muistelee siirtopäätöksiä vuosien varrelta: 

…mä oon ollu 16 vuotta täällä töissä, niin mä oon tehny kyl´ monta kertaa niitä ratkasuja, 

että S2-oppilas on siirtynyt S1-oppilaaksi…Kun on ollut niin hyvät kielivalmius. (…)..nel-

jännellä – viidennellä…Mulla on ollu nää luokat kolmosesta kutoseen.. et… muistaakseni 

ei ole koskaan …kuudennen luokan oppilas…Et´ se on tehty jo aikasemmin se rat-

kasu….että esimerkiks´ viidennellä luokalla. 

Luokanopettaja painottaa oppilaan kielitaidon monipuolista arviointia: 

…meil´on, mä muistan niitä tai niin ku muistelen niitä tapauksia, joil´ …oppilas on siirtynyt 

…S2:sta S1:seen, niin kyl´ siinä …aika monipuolisesti otettiin huomioon sen oppilaan 

…taso…Et´ei pelkästään se, että hän puhuu sujuvaa suomen kieltä ihan vaikka virheettö-

mästi, mut´ se myöskin, että hän tuottaa …riittävän hyvää suomen kieltä kirjallisesti ja sit 

´se, että sanavarasto on monipuolinen ja…et monia asioita kyllä mietittiin sillon, kun tehtiin 

niitä siirtopäätöksiä. 

Opettajan kuvaamat tapaukset osoittavat tarkkaa harkintaa.  

Edellä luetun luokanopettajan kuvauksen jälkeen seuraavissa sitaateissa S2-opettaja kuvaa har-

kintaprosessia mahdollisesta siirtymisestä S2-oppimäärästä S1-oppimäärään: 

Haastattelija:  

No onks´ näistä S2-oppilaista tänä vuonna esimerkiksi kukaan siirtynyt opiskelemaan S1-

oppimäärän mukaisesti eli jääny pois sun tunneilta? 

S2-opettaja: Ei oo. Mut´ se on ollu meillä oikeestaan vähä semmonen tietonen päätös, että 

kuudennen luokan aikana ei välttämättä pudotetakaan pois vaan se karsinta tehdään sit´ 

siinä yläasteelle siirtyessä.  
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S2-opettaja puolustaa oppilaan oikeutta S2-oppimäärään koskien erityisesti oppimääräsiirron 

seurannaisvaikutuksia:   

Ja mä aina puolustan sitä S2:sten oikeutta siihen statukseen, et´ mieluummin jopa vähän 

pitkälle viedään sitä, koska ensinnäkin suurimman osan numerot laskee, jos puhutaan nyt 

numeerisesti arvioitavista eli nelos - vitos-kutosista, niin se numero laskee. He on ehkä S…  

Sanallisessa arvioinnissa S tarkoittaa hyväksyttyä. Se on vielä käytössä S2- oppimäärässä neljän-

nellä, viidennellä ja kuudennella luokalla ala-asteella sekä lisäksi yläasteella muutoin paitsi päät-

töarvioinnissa.  

S1-oppimäärässä Perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS 2004) mukaan Oppiaineet, aine-

ryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yhdistelmänä. 

Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan kuvata myös oppilaan 

edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todistuksissa käyttää nu-

meroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. 

Nämä arvioinnin periaatteet koskevat myös S2-kielenä oppilaita reaaliaineissa -paitsi suomi 2-

oppimäärä sekä taito-ja taideaineissa. Numeraalinen arviointi voi alkaa käytännössä jo ala-asteen 

neljänsillä - kuudensilla (4-6) luokilla. S2-opettaja kertoo: 

…koska S2-arvioinnissa täytys tietysti täytyy ottaa huomioon se, ettei olla äidinkielellisiä 

kielen puhujia…, mutta kun he tavallaan putoavat siitä statuksesta, niin …ei saa enää tätä 

kieli-ja kulttuuritaustaa huomioida vaan se arviointi täytyy olla täysin niin kun natiivin kie-

lenpuhujan….veroista. Niin se on aikamoinen pettymys näille kiitettävän oppilaille. Ja 

…kun se ehkä yhdeksiköst´ tai kympist´ tippuukin kahdeksikkoon siellä…oman luokan äi-

dinkielen opetuksessa…se on myös päättötodistukseen ikävä, jos joutuu padottaan arvosa-

naa.  

S2-opettaja perustelee vielä päätöstä pitää yläasteelle siirtyvät S2-oppilaat ala-asteen kuudennen 

luokan ajan S2-oppimäärässä: 

 Niin…me on oikeestaan tehty semmonen päätös, että ei välttämättä kuudennen luokan ai-

kana...lopetettais sitä statusta… et´ saattoneuvotteluita käyn… sitte ehkä tulevan koulun 

opettajan kanssa, niin mä saatan vinkata, että tämä ei, hän ei ehkä enää tarvitse yläasteella 

S2-opetust´… Et´ he niin ku tekee sitte sen lopullisen päätöksen siitä. 

Ylöspäin eriyttäminen S2-oppimäärässä  
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S2-oppimäärää suorittava oppilas hallitsee jo varsin hyvin suomen kielen. Silloin joudutaan miet-

timään, mitkä tehtävät ja kokeet yms. pysyvät samoina kuin S2-oppimäärässä ja mitä tehtäviä 

vaikeutetaan eli eriytetään vastaamaan yleisopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden tehtäviä.  Käy-

tännössä S2-oppilaat ovat puolet tunneista omassa luokassaan ja täyttävät samoja tehtäväkirjoja 

kuin äidinkieleltään suomenkieliset lapset. 

Toinen S2-opettaja kuvaa ylöspäin eriyttämistä. Hän kertoo oppilastapauksista:  

Yksittäisiä alle viis oppilasta on sellasia, et´ on sovittu, että heillä on vielä …statuksena se 

suomi toisena kielenä…mut´ kaikki opetus järjestetään omassa luokassa eli sit´ se on jo 

hyvin lähellä sitä niin sanottua S- ykköstä… et´ joitain tälläsiä vuosittain on.. 

Opetuksen järjestämäinen käytännössä: 

…käytännössä melkein S1-oppimäärä…moni S2-oppilashan teki ihan samojakin arviointi-

tehtäviä; esimerkiks´ ihan äidinkielen- ja kirjallisuuden kokeita, mut´ et keskustelu luokan-

opettajien kanssa siitä, että…jos tehdään sama niin mitä se sit´ tarkottaa?    

S2-opettaja pohtii opettajien kanssa käytävää keskustelua: jos oppimäärä on vielä eri, mutta teh-

tävät ja kokeet samoja kuin äidinkielentasoisilla, niin eroaako arviointi? 

Monet taitavat S2-oppilaat jo pystyy tekemään. Varsinkin mun mielestä on tosi perusteltua 

siinä vaiheessa, ku pohditaan sitä liukumista sinne S1-oppimäärän puolelle. Mut´ et´ sitte 

keskustelen sitä, et´ millä sit´ eriytetään – tehtäviä, kokeita, tai muita arviointijuttuja… 

S2-opettaja arvioi, kuinka ”liukuminen S1-oppimäärän puolelle” toteutetaan suomea hyvin osaa-

vien oppilaiden osalta.  Opettaja herättää keskustelua luokanopettajissa arvioinnin perusteista ja 

eriyttämisen muodoista. S2-opettajan haastattelussa korostui harkinta. 

Allu-testi diagnostisena mittarina  

Haastatteluissa nousi esiin yksi diagnostinen mittari: ALLU-testi. 

Haastatteluissa yksi S2-opettaja ja yksi luokanopettaja mainitsivat standardoidun Allu-testin, 

jolla erityisopettajat arvioivat oppilaiden suomen kielen taitoja.  

S2-opettaja kertoo:  
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…se on …Helsingin kaupungin yhteisenä olemassa …Allu-testausmenetelmä…et´ joka luku 

– tai siis ikäkaudelle…omat tehtävänsä.  

Erityisopettaja oli tehnyt luokassa Allu-testin, ja oppilaat – myös suomenkieliset – olivat kysyneet 

monien käsitteiden kohdalla:  

Luokanopettaja kertoo:  

Tänään just oli Allu-testi, toi erityisopettaja piti tässä. Sen takia se oli tässä. Niin …yks 

oppilas, jolla on kaikkein eniten hankaluuksia just niin kun tekstin ymmärtämisessä ja kä-

sitteitten ymmärtämisessä, …koko ajan kysyy, mitä tää tarkottaa, mitä tää tarkottaa… Ja 

sitte muutama muukin …kysy muutaman varmistuksen … mutta niin kysyy muutama suo-

menkielinenkin ihan että.. 

Erityisopettajan pitämä Allu-testi tuottaa haasteen. Kyseinen testi ei ole sopiva varsinkaan suo-

mea toisena kielenä opiskelevalle lapselle, koska sen sisältämiä asioista ja vaikeita termejä ei ole 

opetettu tunnilla. Luokan ilmapiiri on kuitenkin niin turvallinen, että lapset kysyvät, jos he eivät 

ymmärrä jotain. 

S2- opettaja kuvaa, kuinka hän on konsultoinut kollegoitaan:  

…Mä ainakin yritän…tuoda sen näkökulman, että..arvioidaan sitä, mitä on oikeesti ope-

tettu… et´ ne on hirveen vaikeita usein näille just S2- oppilaille...   

…Mä nyt …kakkosten Allu-tekstejä luin; ne on …tosi vaikeita… pitäs´ ymmärtää, mikä on 

kansansatu. …jostain muualta tullutta …tietoa, jota ei …varmaan pysty olemaan muuta ku 

ihan taitavilla äidinkielisillä...oppilailla. Jos ei niin ku oo niitä opetettu, et´ mikä, milt´ se 

kansansatu näyttää, kun …´ se ois´ pitäny jotenki pystyy päättelemään, että tää on nyt kan-

sansatu eikä esimerkiks´ joku …sananlasku. … Jos ei ikinä ...lapselle oo opetettu, et´ sa-

nanlasku on tän tyyppinen lause, niin mistäpä se vois´ siinä testissä sen niin ku tietää! 

S2-opettaja muistuttaa konsultaatiotyössään luokanopettajia, että yksittäisten, irrallisten testien 

tuloksia ei voi ottaa oppilasarvioinnin kriteeriksi. 

Nyt keväällä kävin sitä keskustelua, että kun opettaja ois´ halunnu niin ku katsoa niistä … 

Allu-testeistä enemmänkin vetää sinne alaspäin ...sen takia, niin muistutin just sitä, että et´ 

se ei oo tavallaan niin ku oikeudenmukasta….koska tota ei oo sitä – niitä harjoteltu 

Edellisten sitaattien – ja teoriaosassa esiintuomani tiedon pohjalta on nähtävissä, että ALLU-testi 

ei sovellu – ainakaan 2014 käytössä olleessa versiossa S2-oppimäärää suorittavien oppilaiden 
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lähtötason mittaukseen, koska sisältää suomen kieleen ja kulttuuriin liittyvien kysymysten osalta 

vierasta sanastoa ja käsitteitä alakoulun oppilaille. 

S2-oppilaiden oppimisen ja yhdenvertaisen oppilasarvioinnin haasteet 

Seuraavaksi kuvaan erityispedagogiikan alaan kuuluvia oppimisvaikeuksia lyhyesti tuodakseni 

S2-oppilaiden oppimisen ja yhdenvertaisen oppilasarvioinnin haasteet esiin. Muutoin rajaan alu-

een pois tutkimuksestani. 

S2-opettaja kuvaa: 

…..totta kai toivookin, et´ etenee se kielitaito ..jatkuvasti eteenpäin,  osalla sit´ tietysti, …on 

just näitä oppimissuunnitelmia ja muuta. Kel´ on mitäkin vaikeuksia..  et´ ei ne sit´ niin ku 

ideaalitapaukses´ etene. … kielitaito…kylhän siihen tähdätään….osalla enemmän, osalla 

vähemmän.  

… nyt tänäänki keskusteltiin kolmosen opettajan kanssa...muutamast´ oppilaasta…, aika 

selkeesti ne on … isompia juttuja, mitkä näkyy siin´ ..kielitaidossakin. …Oppimisvaikeuksia 

ja hahmottamisen vaikeuksia ja ..kaikkee tällaisii yleist´  ..tai sit´ …motivaation vaikeus nyt 

jostain syystä  

Kolmas opettaja pohtii arvioinnin eettistä perustaa:  

..oon täällä yrittäny pitää sitä keskustelua yllä, että turha, että ainakaan kerta toisensa 

jälkeen sellasta, mistä se oppilas saa vain sen kokemuksen, et´ en osaa, en pärjää.  … et´ 

jos me opettajina valmiiks´ tiedetään, et´ hän ei tule siitä kauhean hyvin selviämään.  

Tämä S2-opettaja korostaa edellä oppilaiden itsetunnon romuttumisen ja motivaation häviämisen 

vaaroista. Tulkitsen seurannaisvaikutusten sisältävän oppilaille stressiä, inhimillistä kärsimystä. 

Oirehtiminen voi tapahtua ahdistuksena sisäänpäin tai aggressiivisuutena kouluyhteisössä. Oppi-

laan mahdollisuudet edetä opinnoissa hupenevat, kun aukot opittavissa asioissa laajenevat ja kou-

luarvosanat laskevat. Syrjäytyminen alkaa jo varhain ja sen estämiseksi on tehtävä töitä. Seuraa-

vassa sitaatissa S2-opettaja kuvaa, kuinka tarkkaan on analysoitava oppilaan edistymistä:   

Mut´ sit´ tietysti, jos todetaan, et´ okei – edistymistä on tapahtunu… et´ kuinka paljon sitä 

oikeestaan on tapahtunu. Ja… missä kohdissa sitä on tapahtunu…Se koskee myöskin reaa-

liaineita ja … 
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Opettaja painottaa arvioinnin perusteiden harkintaa, jotta yhdenvertaisuus arvioinnissa voi toteu-

tua. 

…sitten yritän keskustelua pitää yllä kollegoiden kanssa, että onko kaikilla S2-oppilailla 

sit´ sama historian, biologian, fysiikan ja kemian koe? Ne hyvät, taitavat oppilaat osaa, ja 

voi antaa niitä hyviä arvosanojakin. Et´ mun mielestä sen pitäs´ perustuu rehellisesti ja 

realistisesti siihen, että mitä on opetettu … suhteessa siihen, mitä sitten oikeesti on pystyny 

osottamaan, että osaa …Ihan niin ku numero, että mitä on saanu kokeista, ja... 

S2-opettaja korostaa kaikissa oppiaineissa arvioitavaksi tulevien asioiden opettamista ja oppilai-

den mahdollisuutta osoittaa osaaminen vaihtoehtoisin tavoin. Kuvaan asiaa seuraavassa luvussa. 

Diagnostisen arvioinnin tulosten yhteenvetona on havaittavissa, että kotikielenopetukseen liitty-

vät haasteet heijastuvat oppilaan suomen kielen oppimiseen. Kotikielenopetuksella on suuri mer-

kitys oppilaiden oman kulttuurisen identiteetin ja äidinkielen vahvistamisessa. Eri oppiaineiden 

kielen oppiminen on monesti haasteellista myös omalla äidinkielellä. Tämä on ymmärrettävää, 

koska oman äidinkielenopetuksen viikkotunteja on vähän.  

Kouluyhteisössä on opettaja, joka hallitsee tiettyä vähemmistön kieltä voi auttaa vähemmistö-

kieltä puhuvia oppilaita sekä opetuksessa että arviointitilanteissa. Opettajien mukaan haasteellisia 

olivat tilanteet, joissa oppilaat puhuivat eri maan tai eri alueen murretta kuin opettaja.   

Seuraavaksi nostin aineistosta esiin suomi toisena kielenä –oppimäärästä äidinkieli ja kirjallisuus 

–oppimäärään siirtyviin oppilaisiin liittyvän tematiikan. S2-opettajat ja luokanopettaja kertoivat, 

kuinka tarkkaan on harkittava siirtoa, silloin kun oppilas on ala-asteen yläluokilla. siirron seu-

rauksena arviointi kovenee. Moni taitava S2-oppilas pidetään S2-oppimäärässä, vaikka hän käy-

tännössä teki pitkälle samoja tehtäviä kuin äidinkieli- ja kirjallisuus –oppimäärää suorittavat op-

pilaat. 

Allu-testi herätti keskustelua: luokanopettaja toi esiin erityisopettajan luokassa tekemän standar-

doidun Allu-testin, jolla he arvioivat oppilaiden suomen kielen taitoja. Kaksi s2-opettajaa arvos-

teli testiä vaikeaksi erityisesti S2-oppilaille. S2-opettajat pohtivat myös laajemmin yhdenvertai-

sen oppilasarvioinnin periaatteita, kuten testejä, että ei tule pitää liian vaikeita kokeita oppilaille, 

joiden tiedetään epäonnistuvan niissä esimerkiksi heikon kielitaidon vuoksi. Sen sijaan oppilaille 

tulisi järjestää mahdollisuuksia osoittaa erin tavoin osaamisensa.  
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5.2.3 Formatiivinen arviointi  

Monipuoliset arviointimenetelmät  

Formatiivinen arviointi kattaa lukuvuoden edetessä tapahtuvan opettajien oppilaita koskevan ha-

vainnoinnin, dokumentoinnin ja arvioinnin. Ensimmäinen opettaja (S2) painottaa:  

 Kaikki lähtee siitä, että mikä se opetussuunnitelma on – mitä tavoitteit´ siel´ on? Ja et´, et´ 

pystyis´ siin´ opetuks´ noudattaa niitä. (…) 

Hän peilaa tavoitteita opetukseen ja arvioi kohderyhmäänsä: 

Et´ välillä, niin ku, ku oppilaat on hirvittävän heikkoja, .. parhaiten toimii just sellai aika 

mekaaninen ….tehtävien tekeminenki. …jos tehdään jotain tehtäviä, niin siin´ tavallaan 

niitten tehtävien sisällä miettii, et´….jollekki heikommalle riittää niin ku vähempi suoritta-

minen, et´ keskittyy johonki helpompaan tehtävään…ja osa voi sit’ niin ku jatkaa pidem-

mälle; ehkä jotain lisätehtäviä - tän tyyppistä… 

Arvioinnin tulee olla kannustavaa. Silloin sen tulee olla suhteutettuna oppilaiden taitotasoon, niin, 

että mekaaniset tehtävät ja pienempi määrä tehtäviä eriytetään lapsille, joilla on vasta alkeiskie-

litaidon taso tai muu vaikeus tehtävien suorittamisessa.  

Toinen opettaja (S2) painottaa vaihtoehtoisten työtapojen käyttämistä oppilaiden osaamisen ar-

vioimiseksi ja kysyy: 

”Mitä erilaisii vaihtoehtoja on… kyl´ tääl´ mun mielestä aika kivasti …sitä pohditaan, että 

onko aineistokoe vai voiko olla kotikoe, voisko olla avustaja kokeessa mukana, voisko suo-

rittaa osan suullisesti?  

Hän ottaa esimerkiksi kotikokeen:  

… annetaan oppilaalle ihan oppikirjaa tai koe ja hän tekee sen kotona….. Se ei oo siinä se 

painopistealue.., et´ muistaako hän nyt kaiken vaan …et´ hänhän vois käyttää siinä ihan 

oppikirjaa …taikka internetistä katsoo.…kylhän se mittaa itse asiassa aika hyvin, et´ miten 

hän pystyy yhdistelemään, miten hän pystyy valitsemaan ne tiedot, mitkä tarvii. Miten hän 

pystyy itse ilmaisemaan ne asiat?  

S2-opettaja kuvaa jatkuvan arvioinnin luonnetta: 
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… opetuksest´ kun tapahtuu pienemmis´ ryhmissä niin, sitte siinä korostuu se, se jatkuva 

arviointi ja semmonen oppilaiden tarkkailu ja havainnointi, et´ erityisesti mä suullisen kie-

litaidon osalta ja, mut´ myös kyllä semmoseen kirjalliseenki, mutta että sitte, kyl´ mä käytän 

haastatteluja jonku verran, kerro kuvasta; varsin pienten oppilaitten kohalla. perinteisiä 

…kirjotustehtäviä, esimerkiks´ saneluita …  

Hän kuvaa osallistumistaan oppimateriaalin arviointiin.  

…luokanopettaja teettää …voin osallistua siihen että arvioin sitä sanelumateriaalia. …jos 

sit´ käy niin, että joku S2-oppilas …ettei, ei suju kauheen hyvin, niin sit´ arvioidaan yhessä, 

et´ minkälaista sanastoo se on ja miten se suhteutuu S2-suunnitelmaan, että tarviiko osata 

sit´ sellasia näin pitkiä tai hankalia sanoja nyt vaikka ykkös- tai kakkosluokkalaiselle…  

S2-opettaja mainitsee Helsingin S2-suunnitelman, joka peilaa valtakunnallisten perusteiden 

(2004) arviointikriteereiden skaalaa S2-opetuksessa. Arvioinnin kriteereissä tulee muistaa alas-

päin eriyttäminen. Se tapahtuu myös sopivan oppimateriaalin muokkaamisena ja vaihtoehtoisten 

työtapojen käyttämisenä oppilaan osaamisen arvioimiseksi. 

Kielitietoisen opetuksen tulisi avata myös muiden kuin S2-oppiaineen osalta oppiaineiden sanas-

toja ja siten auttaa oppilaita niiden keskeisen sisällön oppimisessa. Seuraavaksi S2-opettaja arvioi 

eri oppiaineiden kieltä. Hän puhuu arvioinnin kriteereistä reaaliaineissa suhteessa S2-oppilaan 

kielitaidon tasoon: 

…alkuopetuksen pupu-nallemaailmasta Suomen maalajeihin… Mitkä on Suomen maalajit 

ja nyt luepas tästä tämä kaksisivuinen tietoteksti”! …- hankalaa kieltä, vaatii akateemista 

kielitaitoa. 

Ja vastaa sen perusteella näihin kysymyksiin: 

 Niin, niin kyllä siin´ on tietty… kielellinen ja akateeminen hyppäys sit´ molempiin.  

S2-opettajan mukaan arvioinnin kriteerien tulee olla reaaliaineissa suhteessa S2-oppilaan kieli-

taidon tasoon: 

Jos on menny se alkuopetus …esmerkiks´ sen mekaanisen lukutaidon hankkimiseen ja…pie-

neen vahvistamiseen ja sit´ … perussanaston haltuunottoon…Joidenki  S2-oppilaiden ko-

hal´ näkyy…erityisen selvästi, että, jos on menny se alkuopetus …esmerkiks´ sen mekaani-

sen lukutaidon hankkimiseen ja…pieneen vahvistamiseen ja sit´ … perussanaston haltuun-

ottoon, niin siitä on niin ku aika iso hyppäys sitten …niihin maalajeihin tai … lintujen tun-

tomerkkeihin … 
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Kolmannen opettajan sitaateissa näkyy oppilaiden osaamisen osoittaminen monipuolisten työs-

kentelytaitojen ja jatkuvan arvioinnin kautta.  

Resurssiopettaja toimii eri luokkatasoilla ja korostaa arvioinnin monipuolisuutta, kuten S2-sivu-

aineopinnoissa yliopistolla korostettiin.  Hän painottaa oppilaiden työn tarkastamista: 

……kun me puhuttiin sillon S2-sivuaine-… ryhmissä niin tuota monipuolinen…niin tähän 

mä oon niin ku tarttunu … koe on yksi tapa… Mulla on paljon vihkotehtäviä… mä kerään 

ne vihkot ja tarkistan …ja arvioin, että se vihkotyöskentely on osa sitä koenumeroa... Ne 

haluu myös sitä, sitä niinku tunnollista työntekoa… niin kauan, kun lasten jälkiä ei tarkista, 

niin ne ei välitä.…Mä  vaadin sitä siistiä vihkotyöskentelyä. 

Resurssiopettaja ohjaa viides- ja kuudesluokkalaisten ryhmätyöskentelyä, parityönä Power point 

-esitysten tekoa ja esiintymistä sekä portfolio – kansioiden tekoa. Ne sisältävät eri tekstityyppien 

harjoittelua.  

Riippuu luokkaryhmästä, mutta …aina kannustan niit´ tekemään ryhmätyötyöskentelyä, mi-

ten ne tulee toimeen yhdessä ja tekee töitä yhdessä… ..Mä oon opettanu power pointin käyt-

töä… Ne on tehny jostain tietystä maasta... parityötä... 

Oon myös pitäny joskus …luokan edessä niin ku esiintymistä... ´ ne on menny luokan 

eteen..:pitämään esitelmän… 

… Palkkitunneilla:… kaikil´ vitosilla on ollu eri tekstityyppejä... ja ne on koonnu siihen 

yhteen kansioon.  … siinä ne on saanu niin ku piirtää, kirjottaa, siin´ on ollu satua ja ... 

asiatekstiä ja kaikkee... mielipideteksti. Ne on niin ku kaiken kirjottanu. Nyt ollaan kerätty 

ja nyt meijän pitää vaan antaa niille takasin.... koristellu sen kansion ja me nyt nidotaan se 

kansio...eli sitte se tulee meille ne kansiot ja me arvioidaan. ….  

Portfoliotyöskentely oli ensimmäistä kertaa käytössä: 

Toi on nyt kokeiltu eli siis se on ekaa kertaa meille kaikille, …Nyt ne lapset pikkasen ne 

huolehti siitä, kun ansiosta, kun me sanottiin, et´ tää on vähän niin ku koe. …Kyl´ ne niin 

ku oman omantyylisen teki sitten…Okei kaks´ kansiota katos´ parilt´ lapselta, mut´…koko 

ajan vaan kokeillaan…uusia tapoja… voidaan rikastuttaa…arviointia.”… 

Resurssiopettajalle on ollut tärkeää kokeilla uusia työtapoja. Hän on toteuttanut arviointia kaikilla 

kielitaidon osa-alueilla; kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kir-

joittamisessa perusopetukseen sovelletun eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti (EVK). 
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Haastattelija kysyy: 

Onks´ sulla itelläs …resurssiopettajana …tunteja kolmosilla tai kutosilla, jos ois … histo-

riaa?  

Resurssiopettaja:  

Ei ole. Historia on… on vaikeaa. ku … eri kulttuurista tulee, ku se on ihan eri maailma, eri 

historian maailma…et tuota keskiaika Eurooppa on jotain vaikea hahmottaa, vaikea sana 

kisälli …haastava, kuvat, tarinat, musiikki. Tämmösillä mä ehkä maustaisin; toisin sen 

maailman niille. Sit käydään se teoria. 

Opettajalla on selkeä pedagoginen taju, kuinka opettaa vaikeana oppiaineena pidettyä historiaa.  

Edellä aiemmin kommentoinut toinen opettaja (S2-opettaja) kuvaa myös arvioinnin monipuoli-

suutta ja jatkuvuutta S2-opetusryhmässään:  

…monipuolisia, …suurin osa opetuksest´ kun tapahtuu pienemmis´ ryhmissä niin, sitte siinä 

korostuu se, se jatkuva arviointi ja semmonen oppilaiden tarkkailu ja havainnointi, et´ eri-

tyisesti..suullisen kielitaidon osalta ja …myös …kirjalliseenki.. ´ mä käytän haastatteluja 

jonku verran; ”Kerro kuvasta”- varsin pienten oppilaitten kohalla. 

Seuraavasta sitaatista käy ilmi, että formatiivisen tuntityöskentelyn osaamisen kriteerit ovat op-

pilaiden tiedossa. Luokanopettaja (kuudes luokka) kertoo:  

”Mä katon kaikist´ realiaineist´ joka kokeen yhteydessä - oppilaat… tietää sen, että mul´ 

on kriteerit:, jonka perusteella arvioin vihkon, ylimääräset kuvat, kaikki lehtileikkeet, kaikki 

sellaset lisää sitä numeroa ylöspäin, …vaikka sais´ kokeista vähän heikomman tuloksen, 

niin voi saada vihkotyöskentelystä vaikka kympin tekemällä huolellisesti sen vihkotyönsä 

kauniilla käsialalla ja.. etsien nimenomaan ylimäärästä tietoa, vaik´ nyt me eletään tavat-

toman historiallista aikaa tän Ukrainan tilanteen kannalta.  

Samainen luokanopettaja arvioi monin eri tavoin oppilaitaan.  

Alaspäin eriyttäminen heterogeenisissä oppilasryhmissä 

Haastattelemissani kouluissa vähintään 1/3 oppilaista oli suomea toisena kielenään puhuvia, jol-

loin luokat olivat oppilasainekseltaan heterogeenisia. Moni opettaja nosti esille eriyttämisen.  
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Seuraava sitaatti kuvaa tilannetta, jossa oppilaat ovat vielä alkeiskielitaidon tasolla. Luokanopet-

taja(3.lk) on havainnut, että luokassa tapahtuva opetus ja opetuspuhe on liian vaikeaa suhteellisen 

suppean kielitaidon hallitseville oppilaille. Opettaja kertoo: 

..mul´ on kaks´ S2-oppilasta, jotka käy sitten niin ku semmosessa kielellisessä tukiopetuk-

sessa… kerran viikossa niil´ on sitten tukiopetus, jossa ne käy läpi niitä sanoja …:mitä on 

tullu vastaan…tai asioita, joita he ei oo ymmärtäny. …Ja sellast´ niin ku, semmosta tuke-

mista sit´ vielä lisäks´. 

Toinen luokanopettaja kuvaa koko luokkaryhmänsä tilannetta:  

…kaikkia opetusmenetelmiä käytetään kaikkien oppilaiden kanssa elikkä tapauskohtasesti 

ja tarpeen mukaan. Ja ehkä enemmän tulee määriteltyä sanoja, sanoja, sillon kun on S2-

oppilaita. Oppilaissaki on eroja, että jotkut kysyy enemmän, jollon tulee helpommin mää-

riteltyä sitten niitä sanoja. Ja sit, jos itse miettii, et´ tää sana on sellanen, että tää olis hyvä 

käydä läpi, et´ mitä tää tarkottaa, niin määritellään yhdessä niitä sanoja, mut´ siihen osal-

listuu sillon koko luokka.    

Luokanopettaja korostaa myös lasten iästä johtuvaa kehitystasoa: 

…aika pienii oppilaita kaiken kaikkiaan, niin …´ ympäristö- ja luonnontiedossa yhtäläil´ 

kun matematiikassa, … vielä heijän niin ku kaikkien vaikee toimia siinä abstraktilla tasolla, 

ni se havainnollistaminen on tosi tärkeetä. …Ja joskus ihan piirretään taululle, kun puhu-

taan yhdyssanoista, niin mietitään, että miten ne piirretään. Sillon mitä ne tarkottaa, kun 

ne sanat on erikseen ja kun on yhdyssana ja miten, mutta… Se muuttuu se piirustuskin. 

Kolmas luokanopettaja korostaa lasten lahjakkuutta:  

..mä yritän pitää vähän erityyppisii kokeita, et´ on tällasii niin ku kokeita, mitkä on ihan 

sen oppikirjan mukana tulleita kokeita, et´ niissä...se S2:suus ei välttämättä ihan kauheesti 

nouse esiin, että siinäkin sitte sen lapsen oma lahjakkuus vaikuttaa aika paljon. … 

Kolmas luokanopettaja kertoo lasten oppimiseen liittyvistä eroista:  

Siinäkin on mun mielestä…sellasia eroja, et´ esimerkiks´ eräs oppilas, jolla on vielä paljon 

vaikeuksii suomen kielen kanssa, niin pärjää tosi hyvin, koska hänellä on sellaset hyvät 

opiskelutaidot. Sillon kun hän ei ymmärrä, niin hän kysyy...Ja sitte tota hän pyrkii ja yrittää 

ymmärtää. .. Mut´ sitte …on myös tällänen oppilas, …joka tota antaa niiden asioiden 

mennä ohi, et´ ei niin ku edes yritä selvittää sitä. … Että periaatteessa on matemaattisesti 

ihan suht´ hyvä keskiverto oppilas, mut´ huomaa sanallisis´ tehtävissä, niin ku ettei edes 

niin ku yritä ymmärtää… niitä. 
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Opettajan käsitys on, että valmius kysyä ja hyvät opiskelutaidot auttavat opiskelussa.   

Vaaditaan samoja suorituksia – osin helpotetuin arvioin 

Resurssiopettaja korostaa kunnollista vihkotyöskentelyä Hän vaatii tekemään tehtäviä kunnolla. 

Se on osa oppilaiden jatkuvaa arviointia.  

Mulla on paljon vihkotehtäviä. Ja mä kerään ne vihkot ja tarkistan …  ja arvioin, että se 

vihkotyöskentely on osa sitä koenumeroa. Ne haluu myös sitä, sitä niinku tunnollista työn-

tekoa. Ja niin kauan, kun lasten jälkiä ei tarkista, niin ne ei välitä.. Mä haluun nähdä teh-

tävät... tehtynä. Vähä niinku vaatia saa, pitää vaatia vähä enemmän, ku suomalaisilta lap-

silta.  

Hän korostaa, että suomea toisena kielenä puhuvilta lapsilta pitää vaatia enemmän työntekoa op-

pimisen eteen kuin suomalaisilta, mutta ottaa huomioon S2-oppilaiden tason tehtävien teossa ja 

arvioinnissa. 

Toinen opettaja (luokanopettaja, 3 lk.) on samoilla linjoilla. Hän kertoo vastaavasti monipuolisten 

arviointimenetelmien käytöstä sekä oppilaiden jatkuvasta arvioinnista: 

Ihan samat arviointimenetelmät: kokeet, itsearvioinnit, jatkuva arviointi, arviointimenetel-

mät varmaan ovat ihan kaikille niin kun periaattees´ samat, et´ …kokeessa on tietenkin 

tämmösiä erilaisia tukii” – S2-opettaja on sitte selittäny niitä sanoja, mitä lapset ei ym-

märrä….aikuisen tukee enemmän käytettävissä eli kyllä mä sitten, jos mä näen esimerkiks´ 

sanallisessa matematiikan tehtävässä, et´ se on siitä suomen kielestä kiinni, et´ lapsi ei ym-

märrä ja sitte avitaan sitä tehtävää yhdessä…. Ja ihan samat arviointimenetelmät: kokeet, 

itsearvioinnit, jatkuva arviointi  

Se eriyttäminen on tosi haasteellista. …ehkä enemmän se lähtee sen tarpeen pohjalta, et´ 

mä lähden siitä, että kaikilta vaaditaan sama ja sitte, jos ei pysty niin sitten ruvetaan miet-

timään, että et´ millä tavalla päästään siihen samaan lopputulokseen 

Molemmat opettajat vaativat samoja suorituksia matematiikassa ja reaaliaineissa kaikilta, mutta 

ovat valmiita etsimään keinoja tukea S2-oppilaita ja arviointi tapahtuu S2-oppilailla höllennetysti. 

……se voi olla riskikin näillä S2-oppilailla, et´ heilt´ ei vaadita…niin ku tarpeeks´. Ja mun 

mielestä se on tärkeetä, että vaaditaan tarpeeks´, koska kyl ´he yleensä niin kun kykenee. 

Ja sit´ esimerkiks´, jos kaikilla on aineessa, niin kun oon sanonu …kolmannel´ luokalla, 

että pitää kolme sivuu kirjottaa. Totta kai se näkyy sen tekstin laadussa se S2:suus, mut´ 
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sit´ sitä yhde´ työstetään.    Niin.. tulee semmonen Matteus-efekti, että ne kenellä on, niillä 

vaan kasvaa se, niil´ kenel´ ei oo, niin ei tuu mitään 

Toinen opettaja korostaa, että S2-oppilailta pitää vaatia tarpeeksi, mutta toisaalta näkee sen, että 

osa lapsista ei edisty opinnoissaan.  

Kolmas opettaja (luokanopettaja) kertoo, että oppimista tukevat visuaaliset matematiikan kirjat 

ja sähköinen oppimateriaali peruskoulun alaluokilla: 

Jos mä mietin – no matematiikkaa esimerkiks´ - niin paljon sit´ niin kun käydään sitä säh-

köst´ materiaalia ja… sen kautta niin ku sitä toiminnallisuutta ehkä.. 

Hän vaatii matematiikassa yhtä hyvää suoriutumista kuin äidinkieleltään suomenkielisiltä lap-

silta, mutta myöntää kolmannen luokkansa matematiikan tehtävien olevan haasteellisia:  

Matematiikassa sanalliset tehtävät on tietenkin …haasteellisia…mutta …niitä me käydään 

sit´ usein … ku mä kiertelen tääl´ luokassa ja käyn läpi…Matematiikassa mul´ ei oo mitään 

pehmennettyä …arviointimenetelmää S2:ille…  

Opettajan arviointikriteerit matematiikassa ovat kaikille samat, mutta opettaja luottaa siihen että 

oppilaat selviävät puutteellisella kielitaidollakin kokeista. Neljäs luokanopettaja(6. lk) kertoo ar-

viointikriteereistään:  

…S2-taustasille oppilaille … mä hyväksyn tavallaan jossain kokeessa, testissä sit´ vas-

taukseksi myöskin semmosen hänen suppeamman version. Et´ jos mä niin kun ymmärrän 

siitä hänen sanajonosta vaikka…, mitä hän on tarkottanut tällä…vaikkei se ookkaan sa-

manlainen, ku jollain suomenkielisellä oppilaalla…niin hän saa yhtä paljon pisteitä…  

Opettaja jatkaa:  

…oppilaat tekee aineessa ku aineessa samat testit...samat kokeet…et´ sit´ …näille S2-taus-

taisille mä kyl´ esmerkiks´ koetilanteissa selitän jotkut ...kysymykset. … ne tietää itsekin, 

että opettaja selittää aina toisin sanoin kysymykset...jos pyytää…et´ ne on, on oppinu siihen 

... niin kun mahdollisimman …paljon …autan heitä...mutta en vastauksissa tietenkään… 

Haastattelija:  

Mutta onhan se olennaista, että oppilas ymmärtää kysymyksen. 

Opettaja kiteyttää asian toteamalla:  
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Kyllä joo. Sitä voi ajatella ”ihan oppilaiden oikeusturvan edellyttämänä.  

Viides luokanopettaja(2.lk) kommentoi koearviointiaan vastaavalla tavalla kuin edellinen opet-

taja. 

Jo sanajonosta mä ymmärrän sen, mitä hän on tarkottanut tällä…vaikkei se ookkaan sa-

manlainen, ku jollain suomenkielisellä oppilaalla. Niin hän saa yhtä paljon pisteitä.  

Alaspäin eriyttämisen vaikeus S2/äidinkieli sekä muissa reaaliaineissa. Haastattelija:  

Mikä on siellä ollu erityisen..vaikeeta ja varsinkin näille erikielitaustasille lapsille? Jos on 

joutunu paljon tukemaan ja selvittämään? 

Ensimmäinen luokanopettaja(3.lk)  

No sillon, kun heijän pitää itse etsiä tietoa. … luetun ymmärtämisestä se nousee mun mie-

lest´ kaikist´ eniten esille. … jos tehdään tällästä työpistetyöskentelyy esimerkiksi, niin siinä 

he voivat tarvita hiukan enemmän sitä aikuista ja just sen takia…et ´on paljon vieraita sa-

noja, et´ pitää määritellä, et´ he saa sen...sen niin ku kokonaisuuden haltuun. … 

Tämä opettaja arvioi eriyttämistä ympäristö- ja luonnontieto -oppiaineessa. Aineistokokeessa S2-

oppilaat pärjäsivät huonommin kuin perinteisissä kokeissa: 

… pidettiin yks tämmönen aineistokoe, missä tota lapset sai kotiin sen koealueen luetta-

vaksi...ja sitten heillä …annettiin kysymykset ja sit´ se oppikirja siihen. Ja he on aika pieniä 

vielä tähän aineistokokeeseen, mutta kyllä niin ku S2-taustaset oppilaat  nousi esille sillä 

tavalla, et´ he ei menestyny ehkä ihan niin hyvin kuin miten he menesty niissä perinteisissä 

kokeissa, mis´ oli kasvien  tunnistamista. Ei niin paljon ehkä tarvinnu …ymmärtää sitä 

tekstii niin nopeesti… Et´ tämmösessä se….nousi esi 

Opettaja kertoo S2-oppilaiden vaikeuksista aineistokokeessa löytää tietoa suomenkielisestä oppi-

kirjasta. Suomea toisena kielenään puhuvalle oppilaalle perinteisiin kokeisiin lukeminen voi olla 

vastaavasti vaikeaa.  

Seuraavassa sitaatissa luokanopettaja korostaa arviointia, jotta alaspäin eriyttäminen matematii-

kassa kohdentuu oikein havainnollisten, valikoitujen tehtävien kautta suhteutettuna oppilaan kie-

litaidon tasoon ja oppimisvalmiuksiin.  
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Ja jonki verran sitte, vaik´on sama oppimateriaali niin oon …valikoinu niitä tehtäviä, mitä 

kukakin tekee ja läksyjä valikoinut, mitä tehdään…Sitte matematiikassa tiettyjä niin kun 

välineitä oon sitte antanu käyttöön, opetusvälineitä. Jotkut tarvitsee typpisauvoja niin kun 

laskemiseen. Se on ehkä sit´ enemmän sen matematiikan takia, ei ehkä niin sen S2-opetuk-

sen, opetuksen takia.  

Toinen opettaja (3.lk) kertoi ympäristö-luonnontieteen testien luonteesta: 

… jos käydään, vaikka ….nyt jotain luonnontiedon asiaa, ja puhutaan eläimistä tai kasvista 

tai jostain, niin sit´siel´on sellasia eläviä kysymysmerkkejä istuu siellä luokassa… Niin sil-

lon tietää heti, että nyt pitää kaivaa ihan selkeesti …kuvia….esille… että he …ymmärtää 

….mistä on kysymys. Ne ei välttämättä – ne mitä on oppikirjoissa, niin ne ei välttämättä 

riitä ne kuvat aina! 

Kolmas opettaja (2.lk) kertoo, että sama visuaalinen linja jatkuu kokeissa:  

Kolmosella..ympäristö- luonnontiede on ..se...varsinainen reaaliaine …että uskonnoissa-

han nää hajaantuu…Toiminnallisuuteen mä oon pyrkiny...nyt… tän luokan kanssa ja … 

visuaaliseen… käsitteitten läpi käymiseen, että..kun mä opetin syksyllä vielä oman luokan 

yllin, ympäristö-luonnontieteen…Niin …ne testit, joita mä tein oli silleen hyvin visuaalisia 

ja …Et siin´ ei ollu tekstiä niin paljon 

Ympäristö- ja luonnontiedossa visuaalisuus ja vähäinen tekstimäärä korostuivat kokeissa. Monet 

opettajat pitivät eriyttämistä haasteellisena.  

Sehän ois ehkä ideaali, mutta aina siihen ei omat resurssit riitä myöskään.  

Yhteenvetona totean, että tässä tutkielmassa formatiivista oppilasarviointia koskevia vastauksia 

oli eniten suhteessa muihin vastauksiin. Suomi toisena kielenä – opetuksen kokeista ja arvioita-

vista tehtävistä vastasi S2-opettaja. Suomea toisena kielenä puhuvat oppilaat olivat noin puolet 

suomen tunneista myös omassa luokassaan. Luokanopettaja ja S2-opettaja tekivät arviointiyh-

teistyötä. Opettajat luettelivat monia vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamista kokeissa ja tunneilla 

ja jatkuvan arvioinnin periaatteita.  

Samat opettajat saattoivat kuitenkin korostaa, että S2-oppilaita ei saa päästää liian helpolla. Tul-

kitsen sen ymmärrettäväksi siinä mielessä, että S2-oppilaiden ryhmän sisällä on hyvin eri tasoisia 

suomen kielen puhujia. Reaaliaineissa luokanopettajat arvioivat kokeissa useimmiten samoin kri-

teerein suomi toisena-kielenä ja suomi äidinkielenä oppilaat. S2-opettajat muistuttivat kielitaidon 

tason mukaisista kokeista ja vaihtoehtoisista tavoista suorittaa arviointia. 
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5.2.4 Summatiivinen arviointi  

Lukuvuoden lopun arviointikuvauksia 

Luokanopettaja(2.lk) arvioi luokkaansa kevätlukukauden viimeisinä viikkoina:  

…kakkosella…pääpaino on aika lailla… luetun – ymmärtämises´ jo vähän, vaik´ se on vielä 

aika mekaanista monella …mutta jo sitten sitä tekstin ymmärtämistäkin. Niitä taitoja. Ja 

sit´ oikeinkirjotustaitoja. Kakkosen keväällä – ”luetun ymmärtämises´ on vielä aika mekaa-

nista monella, oikeinkirjoitus on siinä sanatasolla vasta. Ja kyl´ mä …aattelen, et´ jos sa-

natasolla pääsee silleen kohtuulliseen…kirjotustaitoon. …vaikkakin nyt keväällä jo hinka-

taan hirveesti lauseen muodostumista ja sitä, että mitä siihen kuuluu. ..mut´ kyl se ehkä se 

…oikeinkirjoitus on siinä kuitenkin sanatasolla vasta niin. 

S2-opettaja kertoo summatiivisesta arviointiprosessistaan 

… Et´…mulla esimerkiks´ arviointi toimii niin, et´ mul´on ehkä se yks´ kielitietokoe, yks 

ihan numeerisesti arvioitu kirjotelma, yks luetun ymmärtäminen – jotain tällästä, jokai-

selta… luokkatasolta, 

Huolellinen eri arviointimenetelmin koottu arviointitieto auttaa oppilaskohtaisessa arvi-

oinnin antamisessa 

 et´ mä laitan siihen suullinen viestintä – tekstitaidot. Et´ kyl´ mä pystyn aika hyvin sanoon 

sen, niin ku, et´ onks´ se seiska, kasi, ysi – se suullinen ilmaus. Onks´ se seiska, kasi, ysi – 

se, ne tekstitaidot…. 

Arvioinnin seuraavassa vaiheessa: 

…mä lisään …mun numeeriseen taulukkoon, ja sit´ mä sielt´ …keskiarvon tai…-  tietysti 

jotkut painaa enemmän, jotkut taidot tai jotkut testit…ku toiset. Ja sit´ me neuvotellaan 

luokanopettajan kans´ se lopullinen arvosana.  

Arvioinnissa S2-oppimäärää suorittavat tulisi ottaa huomioon hiukan lievemmän arvioinnin 

kautta - sanallinen arviointi on mahdollista numeroarvioinnin sijaan: 

S2-oppilaallehan voi antaa koko ala-asteen ajan numeron sijaan tän kirjainarvioinnin…Eli 

suoritusmerkintä ja jotain kirjainta …siihen lisäksi... selventävää 

…numeron paikalle todistukseen vaan tää suoritusmerkintä eli S…Ja sen lisäks´ on sit´ nää 

kirjaimet. … joku kirjain tarkottaa, että tarvitset lisäharjoitusta…Joku kirjain tarkottaa … 

että olet työskennellyt ahkerasti ja …joku kirjain tarkottaa; et yritä parastasi. …tälläsiä 
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tavallaan...kommentoivia, et´ mistä se johtuu, se suoritusmerkinnän… puute tai semmonen 

tai sen numeron puute. 

Opettaja kertoo vaihtoehtosista tavoista arvioida sanallisesti, kun oppilaan osaaminen on vielä 

rajallista. Hän kuvaa arvioinnin problematiikkaa: 

 …sit´ jos tuleekin kesken lukuvuoden..uusii oppilaita…jotka pitäis´ arvioida numeerisesti, 

niin sillon yleensä tehään se ratkasu, et´ ainakin ensimmäiseen todistukseen tuleekin vaan 

se suoritusmerkintä. …Koska kukaan ei voi saada niin nopeesti…..näkemystä… siit´ osaa-

misesta...Ja sit´ se on hirveen kurja…jos sinne tulee joku virhearvio, joku kutonen. Vaik´ 

onkii vaan alkuun ujoutta, et’ ei oo uskaltanu avata suutansa tai jotain,… 

Hän muistuttaa arvioinnin peruslähtökohdista: 

… arvioinnin täytyy olla realistista, mutta kuitenkin kannustavaa, et´ näinhän ihan viralli-

sesti se määritellään, niin, jos on …lyhyt maassaoloaika, …heikko se peruskielitaito niin 

yleensä arvioidaan sanallisesti, ei numeerisesti, koska se on kauhean masentava se vitonen 

tai kutonen, jos se johtuu vain - ei yrityksen puutteesta vaan siit´ et´ ihan oikeesti perussa-

navarasto ei vielä riitä mihinkään suoriutumiseen.  

Opettaja jakaa huolen:  

Varsinki kutosten kohdalla huolissani.. heiltä ei tavallaan voi vaatia samaa eikä he kerta 

kaikkiaan kykene suoriutuu vaik´ reaaliaineiden testeist´ ja kokeista samalla tavalla.  

Opettajan työaika on rajallinen: 

Se on taas ajallisesti mahdotonta, et´S2-opettaja kävis´ vaikka kaikki testit ja kokeet läpi ja 

modifiois’ ne jotenkin S2-oppilaille suotusaksi - varsinkin kun näitä S2-oppilaitakin on niin 

eritasosia…pitäs´ kielitaito… huomioida –… tietyn aineen, vaik´ maantiedon vaatimukset 

on  yleisopetukses´ kaikilla samat, mut´ et´… jos ei nyt mitään muuta, niin voi huomioida 

sen kielitaidon vaik´ täs´ …, kun se on helppo tehdä ihan pistelaskurilla - ei tarvii ite tehdä 

mitään erilaisii kaavioita ..eri oppilaille.  

S2-pettaja korostaa mahdollisuutta arvioida S2-oppilaita lievemmin. Toinen S2-opettaja mainit-

see, että haasteena on arvioida ajoissa S2-kielen eri osa-alueiden taitotasopuutteita. Erityisesti 

hän toteaa tärkeäksi, että puututaan yläasteelle menevien kirjallisen ilmaisun tason nostamiseen: 

Mä oon ollu yläkoulun puolella itse paljon töissä…, sit kun miettii, et´ millasel´ taitotasol´ 

siel´ sit´ usein ollaan. …ehkä on vähä huolestunu näist´ osast´ kutosista… kirjottaminen on 

tosi heikkoa.  
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S2-opettaja miettii opettajien väliseen opetus- ja arviointiyhteistyöhön pohjautuvaa jatkosuunni-

telmaa seuraavalle syksylle:  

Se nyt on varmaan…asia mihin täs´ koulus´ nyt syksyllä kiinnittää sit´ enemmän huo-

miota… meil´ on nyt ollu tällanen lukuinto … työryhmä - niin varmaan tulee joku niin ku 

enemmän tällai kirjottamiseen...  

Maahan muuttaneet oppilaat 

S2-opettaja korostaa eurooppalaista kielten oppimisen, osaamisen ja arvioinnin viitekehyksen 

mukaista kielitaidon arviointia: 

 On ihan sielt´A1:set. Siis peruskoulun päättötodistustavotetasohan on se B1 eli se olis´niin 

kun …toiminnallinen, päivittäinen kielitaito /  sujuva päivittäinen kielitaito. 

Seuraavaksi hän kuvaa ala-asteen kuudesluokkalaisten S2-oppilaiden erilaisia lähtökohtia saavut-

taa päättötodistustaso B1 päättöarvioinnista: 

…osa saavuttaa, osa ei ja osallahan on jo se, et’ …että oppilasaines on niin erilaista…et 

osalla on vaan niin ku kieli eri, mut´ on: asunu koko elämänsä Suomessa ja… käyttää va-

paa-ajalla suomen kieltä. (…)… Et´ mä tiedän nyttekin, kun kutoset lähtee, niin täällä on 

osa kutosia, jotka on aivan valmiita siirtymään äidinkielenopetukseen.  

Opettaja tarkoittaa tässä siirtymistä S2-oppimäärästä S1-oppimäärään. Osalla oppilaista on jo äi-

dinkielentasoinen (suomi)kielitaito. 

(…) Et´sielt´niinku saattaa poimii sen, et´…:. Et ei oo natiivi puhuja, mut´et´muuten ei ees 

arvaiskaan..: Ja sitte´ taas lähtee sellasii´ kutosii´, et´ missään nimes´ei mee siel´ B-ykkösen 

tasol´…, mut´ kuinka voiskaan olla, jos on ehkä tullu maahan viidesluokkalaisena 

Maahan tulleiden teini-ikäisten oppilaiden pitää oppia valmistavan opetuksen (3–6-luokat) vuo-

den aikana alkuopetuksen keskeisiä sisältöjä sekä oppiaineiden sisältöjä koskien enintään vuotta 

alempaa luokkatasoa -kuin oma ikänsä on. Se on vaativa ponnistus S2-kielen ollessa vielä alkeis-

kielitaidon tasolla.. Sen jälkeen he opiskelevat yleisopetuksen luokissa ja joutuvat ottamaan hal-

tuun vaativia oppiainekokonaisuuksia suomen kielellä.  

Ristiriita on ilmeinen eikä kielen oppimista voi nopeuttaa keinotekoisesti. Se on kiinni oppilaan 

kompetenssista: 
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…ne on niit´ valintoja… monet on iältään seiska-tai kasiluokan tavallaan, et´ pitäis´ olla 

jo seiskalla tai kasilla:et´sit´ei niit´ myöskään voi laittaa johonki tokaluokalle, et´ neljä-

toist´ vuotiasta maahanmuuttajaa, et ´ne on tosi vaikeit´ valintoja. ... 

Valmistavan (3-6- luokat) vuoden jälkeen teini-ikäisiä maahanmuuttajia ei voi laittaa alkuope-

tuksen luokalle. Opettaja korostaa sitä, että tällaisissa tilanteissa oppilaan on mahdotonta saavut-

taa päättötodistustaso B1 kuudennen luokan päättöarvioinnissa: 

vaikka se kuinka on tavotetaso, niin ei se kaikilla toteudu… Et´ ihan laidasta laitaan…Ja 

osa on sit´ tullu vaik´ kesken kaiken pakolaistaustalla et´ ei oo kerta kaikkiaan mitään kos-

ketusta ees´ välttämättä kummosesti koulumaailmaan… 

Osa maahan tulevista teini-ikäisistä ei ole koskaan käynyt koulua, joten heillä on erityisen paljon 

opittavaa myös koulukulttuurista. 

Kuudesluokkalaisten osalta lukuvuoden loppuarviointi on merkittävä – edessä oli siirtyminen ylä-

asteen kouluun. Koko ala-asteen ja erityisesti viimeisen kuudennen luokan aikana opitut perus-

taidot eri oppiaineissa auttavat eteenpäin yläasteen koulussa. Suomen kielen hallinta ratkaisee. 

Olennaista on missä vaiheessa oppilas on aloittanut koulunkäynnin suomenkielellä ja millaiset 

oppimisvalmiudet hänellä on. Missä vaiheessa hänen kielitaitonsa on kuullun ymmärtämisen, pu-

humisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen osa-alueilla?   

Kielitaidon profiili on luonnostaan epätasainen: ymmärtäminen kehittyy ennen puheen tuottoa. 

Oikeakielistä kirjallista ilmaisua harjoitellaan koko ala-asteikä. S2-oppilas voi siis olla euroop-

palaisen viitekehyksen mukaan ymmärtämisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen alueilla 

eri taitotasoilla. eli A1; Alkeiskielitaidon tasolla, A2; Peruskielitaidon tasolla tai B1; Toimivan 

peruskielitaidon tasolla? Viimeksi mainittu kielitaidontaso vaaditaan yläasteen viimeisen luokan 

päättötodistukseen. On myös mahdollista, että oppilas yltää C1- tai C2-taitavan kielitaidon perus-

tasolle.  

Luokanopettaja ja S2-opettaja tekivät arviointiyhteistyötä. Opettajat luettelivat monia vaihtoeh-

toisia tapoja osoittaa osaamista kokeissa ja tunneilla ja jatkuvan arvioinnin periaatteita.  

Summatiivisen lukuvuoden loppuarvioinnin osalta korostuivat vaihtoehtoisten arviointitapojen 

käyttö ja lievempi arviointiasteikko kielitaidoltaan heikoille S2-oppilaille. 
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5.3 Opettajien yhteistyö oppilasarvioinnissa  

5.3.1 Diagnostinen arviointi  

Yhteistyö kotikielenopettajaan 

Esittelen seuraavaksi opettajien arviointiyhteistyön harvinaisimman esimerkin: Luokanopettaja 

on havainnut lapsen tarvitsevan kielellistä tukea myös omalla äidinkielellä, että sanaston haltuun-

otto suomeksi onnistuisi: 

…ton kurdinkielen opettajan kans´ oli puhetta; mul´on yks oppilas, jol´on kurdinkielen 

tausta, niin …hän oli mukana tuossa… vanhempain keskustelussa,… niin puhuttiin siitä, 

että hän mielellään käy läpi kans´ …sanastoa lapsen kanssa,… mut´ se on nyt jääny sen 

lapsen harteille, niin ku et´mä en oo...laittanu sinne nyt …sanastojuttuja.., jos he siellä käy 

niitä sanoja läpi… 

Luokanopettaja konkretisoi asian: 

Oman äidinkielenopettajien kanssa on tosi vähän yhteistyötä et´enemmänki sais olla… 

Tämä luokanopettaja on ymmärtänyt, kuinka lapsen kielen ja käsitteiden tukeminen lähtee oppi-

aineiden kielen oppimisesta omalla äidinkielellä. Kuvatussa tapauksessa yhteistyö hiipui luokan-

opettajan osalta. Osasyy tähän on se, että kotikielenopettajilla on laaja alue kouluja kierrättävä-

nään, joten heitä näkee harvoin.  

 

5.3.2 Formatiivinen arviointi  

Kollegiaalinen yhteistyö 

Äidinkieli – ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä – oppitunnit voivat olla varsin vaativia 

valmistavasta opetuksesta tulevalle oppilaalle, jonka sanavarasto koostuu arjen suppeasta selviy-

tymissanastosta sekä joistakin oppiaineiden avainsanoista matematiikassa  

Ensimmäinen – opettaja(S2) kertoo, kuinka koulussa on tehty järjestelyjä: 



47 

No mun ryhmässä on aika samal´ tasolla, et´ meillähän nyt on kuitenki pointtina se, et´ sit´ 

ku se kielitaito on niin hyvä, et´ pystyy olemaan siel´ yleisopetuksessa…niin ku tän normaa-

lin suomen tai äidinkielen tunneilla, niin siirtyy sit´ sinne siinä vaiheessa… ´ aika samoissa 

ne on ja tällä hetkel´ on niin paljon resurssia käytössä tähän S2:een… 

Koulussa on hyvät resurssit tukea S2-oppilaita: 

…meil´ on  just tää kolmas S2-opettaja oikeestaan just niin ku erikoistunu tavallaan näihin 

eniten tukea tarvitseviin…ketkä on tullu val, valmistavast´ opetuksest´……et´ he on.. ..hä-

nellä sitte… mikä on helpottanu sit´ taas… että  normaali S2-ryhmä on aika just sel-

lane…homogeeninen, et´..ei oo niin isoi´ tasoeroja 

S2-opettaja kertoo yhteistyöstä luokanopettajien kanssa: 

No meil´ on tässä koulussa aika pitkälti ollu sellai, et´ yrittää …pysyä siinä  samas´ tahdis´ 

kun tää..normaali yleisopetuksen luokka. Et´… aika pitkälti riippuu …ihan luokanopetta-

jasta,...miten ollaan sovittu asiat, jotku luokanopettajat haluu, et´…käydään ihan periaat-

teessa samoja asioita,  

Jotkut luokanopettaja haluavat, että S2-tunnilla käydään samoja asioita kuin S1-tunnilla. Toiset 

opettajat jättävät sen S2-opettajan harkintaan; 

ehkä..sit´eriytän vaan enemmän niit´ tehtäviä – et’ soveltuu paremmin sit´ näille S2-oppi-

laille…kun sit´ taas toisen luokanopettajan kans´ ollaan sovittu, että saan aika vapaastiki 

tehdä tavallaan, mitä haluan opetussuunnitelman puitteissa. Et´ minkä koen…tärkeeks´… 

Opetus- ja arviointiyhteistyö vaatii sopimista työnjaosta ja käytänteistä.  Koulun kolmannen S2-

opettajan työkuva on valmistavasta opetuksesta tulevien S2-oppilaiden opettaminen ja tukeminen 

yleisopetuksessa. 

Arviointiyhteistyön haasteita ja ratkaisuja 

Arvioinnin haasteet liittyvät opetuksen arvioinnin olosuhteisiin. Opettaja (lo 3.lk) arvioi yhteis-

työtä tilanteessa, jossa suomenkieli ja kirjallisuus- tunneilla oleva kirja on liian vaativa eikä se 

tukenut S2-oppilaiden oppimista. Luokanopettaja ja S2-opettaja päättivät yhdessä, kuka opettaa 

ja arvioi kulloistakin oppilasryhmää.: 

…me ollaan niin ku S2-opettajan kanssa keskustellu…, että ne kaks´ oppituntia, mitkä op-

pilaat - S2:set on S2-tunnilla, niin mä pidän Kirjakuja-tuntia.  
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Opettaja piti äidinkielen tuntia suomea äidinkielenään puhuville, kun S2-oppilaat olivat S2-tun-

nilla.  

…koska S2:sessa he käy…siinä omassa tahdissa, omassa järjestyksessään...samanaika-

sesti…näitä kielioppiasioita ja sanastoasioita. (…) 

Opettaja joutui miettimään, kuinka S2-oppilaat voivat osoittaa osaamistaan ollessaan harvoilla 

äidinkielentunneilla omassa luokassaan: 

… Et´ et´ tää on mulle ollu semmonen vähän hankala järjestelmä, et´ just sen takii, kun ne 

ei; materiaalit ei tue toisiaan. 

Sekä äidinkielisille oppilaille että suomi toisena kielenä - oppilaille sopivaa äidinkielenopetuksen 

materiaalia on vaikea löytää. Äidinkielisten oppilaiden tavoitteet ja arviointikriteerit ovat vaati-

vammat.  Oppimateriaali on usein liian vaikeaa S2-oppilaille. Tämä heijastui myös S2-opettajan 

kanssa tehtävään opetus- ja arviointiyhteistyöhön.  

Aikataulutus näkyy arjessa: 

…sit´ moni S2-oppilashan myös käy erityisopetuksessa. niin sitte kaks´ äikän tuntia..  ..on 

erityisopettajan; … et´ osa niistä siellä eli käytännössä kuudesta äidinkielen tunnista pa-

himmillaan neljä on sellasta, jollon oppilaat ei oo niin kun täällä. … 

 Luokanopettaja seisoo ikään kuin risteysasemalla lähettäen ja vastaanottaen oppilaitaan tunneilta 

tunneille. Kaiken kaikkiaan opetus- ja arviointiyhteistyö on haastavaa.  

Toinen luokanopettaja (3.lk) puhuu vastaavista haasteista äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi 

toisena kielenä opetuksen tuntien välillä: 

…siin´ on semmmonen ongelma…,kun nää lapset paljon on eri opettajien tunneilla ja se 

pirstaloituu niin paljon se, että vaikka, vaikka meillä se vuorovaikutus toimiikin..  

Toinen luokanopettaja kuvaa koulun kehittämää strategiaa opetuksen ja arvioinnin tueksi kolmen 

kuukauden periodi -opetuksena tuettaville oppilaille S2-opetukseen ja erityisopetukseen: 

…tää systeemi on ollu aika mukava - tää kolme tuntii, koska sillon ku meille on yks tunti 

tätä S2-opetusta, niin sillon meil´ on erityisopetusta kolme tuntii… Eli sillon me ollaan 

pystytty tehostamaan, et´ sellaset suomen kielen S2-oppilaat, jotka tarvii sitä suomenkielen 
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tai äidinkieltä, niin myös siellä niin ku muutenkin sitä kirjotusapua- ja tukea niin he pystyy 

myös sitte saamaan erityisopettajan tukea paremmin lukujärjestyksellisesti. 

Lisääntynyt yhteistyö luokanopettajan ja S2-opettajan kesken on helpottanut opetusta ja arvioin-

tia. Luokanopettaja(3.lk) ja S2-opettaja pitävät toisensa ajan tasalla: 

Ja sitte me keskustellaan aina siitä, et´ mitä me tehhään täällä…S2-opettaja tietää, mitä 

hän tekee….ja jos hän opettaa eri asioita hän pitää sit´ kokeenkin eri asioista… Muuten … 

oppilaat on ihan sekasin, koska ne ei pysty seuraamaan …näitä tunteja … 

Kolmas opettaja(S2) miettii eriyttämisen tiloja ja ryhmäkoostumusta oppilaiden taitotason mu-

kaan   

Mut´ en oo sellasta tehny, et´oisin siirtäny…vaik´sit´ toiseen paikkaan opiskelemaan tai 

muuta… et´ tietysti just ku tää S2:nen on jo niin eriytetty tavallaan..Et´tuota ehkä jatkossa 

niin ens syksynä.., niin jakaisin viel´ pienempiin just enemmän tän taitotason mukaan ja…., 

et´ pystyis´ viel ´enemmän kohdentaa sitä opetusta. 

Kolmas opettaja miettii myös yhteistyön luonnetta: 

meillähän on nää palkkitunnit….. Et´ tuota resurssiopettajan kans´ siinä ja sit´ erityisopet-

tajan kans´ tehdään ehkä eniten yhteistyötä. Et´..itse asias´ voisin sanoa melkein, et´ eri-

tyisopettajan kans´ teen enemmän yhteistyötä, ku vaikka S2-opettajien kanssa, et´ meil´ on 

kuitenki jaettu just tää erityisopetus, et´ on niin ku luokkatasoittain…Niin tota; siin´ tulee 

aika luonnollisesti tehtyy sitä ja.. 

 Mut´ pitäis´ tehdä kyllä huomattavasti enemmän mun mielestä, et´.... tääl´ tullaan jatkos´ 

varmaan kiinnittää enemmän huomiota, et´ se meijän yhteistyö ois´ toimivampaa 

Formatiivinen arviointiyhteistyö karttui kuvauksista, kuinka opettajat ovat sopineet järjestävänsä 

opetus ja arviointiyhteistyön arjessa. Oppilaiden eriyttäminen luokista S2-opettajien ja erityis-

opettajien tunneille mahdollisti opetustilanteissa homogeenisemmat, pienemmät ryhmät ja oppi-

laille yksilöllisempää tukea opinnoissa edistymiseen. Tästä esimerkkinä toimi yhdessä koulussa 

kolmannen S2-opettajan keskittyminen pelkästään valmistavan opetuksen jälkeiseen alkeiskieli-

taidon tasolla olevien oppilaiden opettamiseen ja tukemiseen.  

Haasteita aiheutti eriyttäminen luokanopettajan tunneilta S2-opettajan- ja erityisopettajan ryh-

miin. Haasteet liittyivät työnjakoon opetuksen sisällöissä ja erityisesti tiedottamiseen ja aikatau-

lutukseen. Tämä kaikki edellytti yhteistä suunnittelua. Formaalista arviointia S2-opettaja teki 
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suomi toisena kielenä – oppiaineessa ja luokanopettaja äidinkielessä muiden kouluaineiden li-

säksi.  

5.3.3 Summatiivinen arviointi  

Sujuva summatiivinen arviointiyhteistyö  

S2-oppilas on noin puolet oppitunneistaan S2-tunneilla ja puolet omassa luokassaan äidinkielen-

tunneilla. S2-opettaja ja luokanopettaja tekevät summatiivisen arvion yhdessä, koska heillä mo-

lemmilla on arviointinäkökulma lapseen.  

Ensimmäinen S2-opettaja kuvaa lukuvuoden loppuun sijoittuvia opettajien yhteisarviointeja: 

Yhteistyössä luokanopettajan kanssa, et´… näistä mun luokan oppilaista, et´ enemmänhän 

he on sen luokanopettajan tunnilla… kun keskustellaan oppilaista, nii… mul´ on kuitenki.. 

tavallaan spesifimpi näkemys siit´ …heidän kielitasosta…mitä luokanopettaja ei välttä-

mättä ymmärtänykkään -…kirjottaminen, mitä mä näen tavallaan siellä… 

S2-opettaja korostaa omaa ammatillista kompetenssiaan – opetussuunnitelman (2004) mukai-

sesti. 

…se arviointi … luokanopettajan kanssa… on kyllä sujunu oikein hyvin…yhteistyössä teh-

dään ja aika paljon käytetään siihen kyllä aikaakin…yleisesti ottaen. 

S2-opettaja kohdentaa arviointia seuraavasti: 

… riippuu se arviointi ihan siit´ luokkatasosta, et´ mitä siel´ arvioidaan, et´ pienemmil´op-

pilail´ on ihan tällain niin ku rasti ruutuun…Ja vaikka joku kirjallisuus, et´ osaaks´ hyvin.. 

ja melko hyvin. 

Hän tarkoittaa kirjallista arviointia, joka tapahtuu ala-asteen neljänteen luokkaan asti. Seuraa-

vaksi hän puhuu ala-asteen ylempien luokkien oppilaista: 

..Ja sit´ tietenki isommil´ oppilail´ on ihan ..numero jo… 

Toinen S2-opettaja kuvaa arviointiyhteistyötä koulussaan:  

Seitsemän opettajan kanssa...täytyy vaan puskee aina tänne kevään loppumetreille.  Et´ 

meil´ on kummallakin näkemykset. Me on tehty tiettyjä testejä, tiettyjä kokeita.  
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Opettaja vaatii dokumentoitua oppilaskohtaista tietoa arvioinnin pohjaksi: 

Et´ aina, aina mun mielest´ pitää olla, et´ on sellasiikin opettajia, jotka ei usko kokeisiin tai 

testaukseen niin täysin. …”Mun mielest´ pitää aina olla jotain konkreettista. …Et´mehän 

pidetään nää arvosanapalaverit. … Ja sit´ me neuvotellaan luokanopettajan kans´ se lo-

pullinen arvosana. 

Hän korostaa vastaavasti kuin edellinen S2-opettaja:  

Ja ..no sit´ mut´ äidinkielihän on se, jossa arviointi kulkee aina S2-opettajan kautta tai S2-

opettajan kanssa. 

Toinen S2-opettaja tarkentaa:… 

 luokan opettaja ei ite edes pysty laittamaan sitä sinne Wilmaan, että …vain mulla …S2-

opettajana on oikeus kirjottaa sinne se ...numero…tälle S2-oppilaalle…Niin tuota taval-

laanhan se on niin ku viime kädessä mun päätettävissä, minkä mä….sinne laitan. ..Mut´ 

tuot´ toki me niin ku …mietitään se yhdessä.  

Kolmas luokanopettaja (3.lk) toteaa vastaavaa:  

Loppuarvioinnit, päättöarvioinnit tehdään aina yhdessä…koska kuitenkin oppilaat sitte on 

myös paljon siellä…Ja S2-opettajal´on sitä ammattitaitoa ja tietämystä just sen suomen-

kielen...osa-alueella... Ja samoin erityisopettajan kanssa... tehdään, että aika moni meidän 

S2-oppilaista käy myös erityisopettajan...tuessa: tää systeemi on ollu aika mukava 

Edellisellä sivulla kommentoinut toinen S2-opettaja kiteyttää arviointiyhteistyötä sanallisen arvi-

oinnin osalta: 

...sitte vielä.. saa laittaa niitä lauseita meillä ainakin …ykkösestä neloseen. Niin....aina 

multa pyytävät, että, että anna jotain hyviä lauseita sinne…..laitettavaks´ et´ tulis´ jotain 

semmost´ positiivista sanottavaa ja sitte´ ehkä just´ tää, et sinne eteenpäin suunnataan, 

että...harjoittele vielä tätä ja…  

Luokanopettajien konsultaatiopyynnöt koskevat S2-oppilaiden todistusten sanallista arviointia 

ensimmäiseltä neljännelle luokalle 

Reaaliaineiden arviointi 
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Haastattelemieni useamman koulun S2-opettajat ovat tukena myös reaaliaineiden vaativampien 

oppiainesisältöjen opetukseen. Yksi S2-opettaja mainitsi osallistuvansa reaaliaineiden opetuksen 

arviointiin. Hän antoi tarkan, pragmaattisen vastauksen korostamalla 10 % helpotusta S2-oppi-

laiden arviointiin reaaliaineissa.  

…mä oon …pikapaikkaukseks´ suositellu monelle luokanopettajalle, että laskee sitä läpi-

pääsyprosenttia … netistähän löytyy nää arvosanalaskurit… joihin on …helppo vaihdella 

- jos ...on vaikka nelkytkahdeksan pistettä - täydet pisteet - läpipääsyraja 20 % natiiveilla, 

niin vaihdattekin siihen läpipääsyrajaksi 10 % S-2:sil”. …mä oon sit´ tämmöseks´ pikarat-

kasuks´tarjonnu, …. Tää on tietysti tosi päälleliimattu ratkasu…Mutta..se on niin ku yks´ 

ratkasu, minkä luokanopettaja voi..kiireisessä työssänsä tehdä… Eli pistemäärällisesti vaa-

ditaan vähemmän reaaliaineissa... 

Summatiivisen arvioinnin yhteenvetona on nähtävissä, että luokanopettajat joutuivat miettimään 

opetusjärjestelyjä ja kuinka riittävä tuki saadaan luokkaan, jonka oppilasaines on hyvin hetero-

geeninen. Sama tapahtui arvioinnin osalta. S2-opettajat tukivat luokanopettajia. He auttoivat ar-

vioinnissa yleisopetusryhmien reaaliaineiden osalta.  He painottivat, että sekä yhdenvertaisuus 

koetilanteissa että arvioinnissa kautta linjan on mahdollista toteuttaa, kun arviointi on monipuo-

lista. S2-opettaja kuvasi erilaisia arviointivaihtoehtoja  

S2-opettaja tuntee vastuunsa luokanopettajien ohjaamisessa kielitietoiseen arviointiin ja sen pe-

rusteisiin äidinkielen ohella myös muissa reaaliaineissa. Hän tietää, miten ja millä perusteilla 

eriytetään S2-oppilaille annettuja tehtäviä eri oppiaineissa, eri oppimateriaalien kautta. Eriyttä-

minen suhteutuu POPS 2004:sssä kuvattuihin opittavan oppiaineksen tavoitteisiin ja kriteereihin 

kullakin luokkatasolla. Alaspäin eriytystä on tehtävä erityisesti, kun tehtävät osoittautuvat liian 

vaikeiksi S2-oppimäärää suorittaville oppilaille. 

Kaksi S2-opettajaa ilmaisi kritiikkiä luokanopettajien opetukseen ja arviointiin. Heillä oli historia 

ja luonnontiede - reaaliaineissa tapahtuva samanaikaisopettajuus ja arviointiyhteistyö luokan-

opettajan työparina käynnissä. Kritiikin kärki kohdistui liian vaikeisiin, ilman alaspäin eriytystä 

tapahtuviin tehtäväksi antoihin ja mekaanisiin työtapoihin. S2-oppilaiden arvioinnin pohjana.   
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimukseen liittyvät kysymykset  

Tutkimukseni keskittyy suomea toisena kielenä puhuvien oppilaiden arviointiin peruskoulun ala-

asteella. Kvalitatiivisen aineiston moniäänisyys toteutui tutkimustulosten koostuessa eri tehtä-

vissä toimivien opettajien arviointityöhön liittyvistä kokemuksista S2-oppimäärää opiskelevien 

oppilaidensa parissa.   

Tutkijana tarkastelin kielitietoisesta näkökulmasta opettajien kuvauksia tekemästään S2- oppi-

määrää suorittavien oppilaidensa diagnostisesta, formatiivisesta ja summatiivisesta arvioinnista: 

Miten opettajat tukivat omalla arvioinnillaan S2-oppilaan oppimista? Näkyikö opettajien kuvauk-

sissa kielitietoisuus konkretisoituna monipuolisuuteen arvioinnissa, kuten monet eri tavat, joilla 

oppilaat voivat osoittaa osaamistaan? (POPS 2004, S2-ops -liite.) Kartoitin myös opettajien dia-

gnostista, formatiivista ja summatiivista arviointiyhteistyötä ja kuinka se tukee S2-oppilaiden op-

pimista. 

Tutkimustulosten pääilmiö oli, että erityisesti luokanopettajien ja resurssiopettajien käsitykset 

oppimisen haasteista haastatteluaineiston pohjalta olivat diagnostisen, formatiivisen ja summatii-

visen arvioinnin alueilla arjen kontekstiin nivoutuvia ja moninaisia. Suomi toisena kielenä - opet-

tajat pystyivät tämän lisäksi äidinkielenopettajan koulutuksensa ja työkokemuksensa ansiosta tar-

kemmin kuin luokanopettajat arvioimaan toisen kielen oppijoiden kielitaidon kehittymistä ja mitä 

se vaatii opetukselta ja arvioinnilta. He kiinnittivät huomiota S2 -oppilaiden osaamisen osoitta-

miseen vaihtelevin tavoin riippuen oppilaiden kulloisestakin kielitaidon tasosta. S2-opettajat 

käyttivät arvioinnin pohjana POPS 2004 liitteessä olevan eurooppalaisen kielten opetuksen, op-

pimisen ja arvioinnin viitekehystä. 

Diagnostisessa arvioinnissa suomi toisena kielenä -oppimäärään siirtyminen oli kiintoisa kysy-

mys. Sitä suorittamaan pyrkivät oppilaat - jakautuivat seuraavasti: yhden S2-opettajan osalta 

haastatteluaineistossa mainittiin S1-oppimäärää suorittamaan siirtyneiden määrä kouluun tulo-

vaiheessa tai alemmilla luokkatasolla. Määrä oli suhteellisen pieni. Sen muodostivat kaksikieliset 

ja/tai monikieliset lapset, joilla toisen vanhemman äidinkieli ja ensimmäinen kotona puhuttu kieli 
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oli suomi. Toinen kotona puhuttu kieli oli toisen vanhemman oma äidinkieli. Mahdollisesti kol-

mas kotona käytettävä kieli oli vanhempien puhuma yhteinen kieli, kuten englanti, venäjä tai 

arabia. Lapset aloittivat kouluun tullessaan äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot. /  

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olleet ja jo sujuvan suomen kielen omaavat lapset, joiden 

molemmat vanhemmat olivat erikielitaustaisia, saattoivat aloittaa opettajien arvioinnin ja harkin-

nan jälkeen äidinkieli- ja kirjallisuus oppimäärän opiskelun ala-asteen ensimmäisestä luokasta 

lähtien. Näissä tapauksissa lasten vanhemmat ottivat asian esille. Muutoin yleinen käytäntö on, 

että muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat lapset opiskelevat suomi toisena kielenä – oppimäärän 

mukaan. 

Formatiiviseen arviointiin liittyen haastatteluaineistossa tuli esiin oppilaiden oppima peruskieli-

taito, mutta samalla huoli käsitteellisen kielitaidon puutteesta – ala-asteen kolmannella luokalla. 

Kuudennen luokan opettajat sekä ylempiä luokkia opettavat S2-opettajat korostivat toki monen 

S2-oppilaansa edistyneen hyvin, mutta samalla huoli pienen joukon alisuoriutumisesta kasvoi.  

Alaspäin eriyttävät opetusjärjestelyt korostuivat resurssiopettajan vastauksissa sekä luokanopet-

tajien vastauksissa. Haastattelemieni opettajien koulujen oppilaista oli vuonna 2014 vähintään 

kolmasosa suomea toisena kielenään puhuvia oppilaita ja luokat olivat hyvin heterogeenisia op-

pilasainekseltaan.    

Haastatteluissa ei tullut niinkään esiin syksyiset oppilaskohtaiset lähtötason (diagnostiset) arvi-

oinnit, sillä haastattelujen ajankohta oli keväällä ja lukuvuoden loppu oli lähellä. Luokanopettajat 

muistelivat sen sijaan helmi–maaliskuista arviointiviikkoa (formatiivinen arviointi), jolloin opet-

taja sekä oppilas vanhempineen arvioivat lukuvuoden aikana tapahtunutta oppilaan edistymistä 

opinnoissaan. 

Kielitietoisuus tuli esille formatiivisessa ja summatiivisessa arvioinnissa. Opettajat peilasivat op-

pilaidensa kehitystä toisen kielen oppijoina ja oppilaidensa tällä toisella kielellä tekemiä oppi-

missaavutuksia koulussa. Formatiivista ja summatiivista arviointia tapahtui yleisopetuksen luo-

kassa ja pääosin sen ehdoilla. Puutteena oli, luokanopettajilla ei ole koulutusta toisen kielen op-
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pimiseen prosessina eikä sen arviointiin.  Jonkin verran tukea järjestettiin esimerkiksi koetilan-

teessa kysymysten ymmärtämiseksi tai suullisen kokeen järjestämiseksi, jotta arvioinnin eettisyys 

toteutuisi. Myös helpotettua arviointia tapahtui.   

Yksi resurssiopettaja sekä usea S2- ja luokanopettaja korostivat arvioinnin monipuolisuutta, jotta 

oppilas voi osoittaa myös vahvuuksiaan arvioinnissa – läksyjen tekeminen, tuntiaktiivisuus, pien-

ryhmätyöskentely ja esitelmät. Pari luokanopettajaa mainitsi jatkuvan arvioinnin tärkeyden. Re-

surssiopettaja kuvasi oppimisen ja arvioinnin uutena muotona oppilaiden port folio- kansioiden 

tekemistä. Hän kertoi yhdessä luokanopettajan kanssa oppilaille, että port folio - kansioiden te-

keminen oli ikään kuin koe, koska oppilaat joutuivat palauttamaan ne opettajille arviointia varten.  

Oppilaiden oppimista tukevan formatiivisen arvioinnin pohjana oli samanaikaisopettajuuden 

mahdollistama eriyttäminen ja opettajien välinen arviointiyhteistyö. S2-oppilaita eriytettiin for-

matiivisen arvioinnin perusteella. Heidän oppimistaan arvioitiin jatkuvan arvioinnin periaatteen 

mukaisesti pienryhmässä tai yleisopetuksen tunnilla.   

S2-oppilaiden arvioinnin kompleksisuus korostui, sillä luokanopettajat tunsivat epävarmuutta 

suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaidensa oppimisesta ja oppimisen arvioinnista – erityi-

sesti niiden oppilaiden, joilla oli vaikeuksia suoriutua tehtävistään. Oppilaiden suoriutumisvai-

keudet tulivat esiin monessa kommentissa. Yksi luokanopettaja puhui Matteus-efektistä ja totesi: 

”Aina on niitä, jotka pärjää ja niitä, jotka eivät pärjää.”  

Haastatteluaineistossa S2-opettajat kuvasivat arviointiyhteistyötä kollegoiden kanssa. Se tapahtui 

oppilaiden S2-oppimäärään liittyvän diagnostisen, formatiivista ja summatiivisen arvioinnin 

kautta koskien S2-kielitaidon tasoa sekä oppilaan oppimiseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. S2-

opettajat peilaavat lukuvuoden aikana tapahtuvaa toisen kielen kehitystä syksyllä arvioituun läh-

tötasoon suomi toisena kielenä opetuksen osalta yhdessä luokanopettajan kanssa.   

Äidinkielessä ja S2-kielessä S2-opettajan ja luokanopettajan yhteistyö määräytyy opetussuunni-

telman mukaan. Tällöin S2-opettaja on se, jonka arviointi painaa eniten sanallisessa tai numeeri-

sessa arvioinnissa S2-oppimäärää suorittavien (S2-tunnilla ja puoliksi äidinkielen tunnilla) opis-

kelevien oppilaiden osalta.   
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Lausumia liittyen S2-oppilaiden formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin ja arviointiyhteis-

työhön tuli lähes kaikilta luokanopettajilta ja S2-opettajilta. Lukuvuoden lopun huolelliset yhteis-

arvioinnit koskivat S2-oppilaan valmiuksia seuraavalle luokkatasolle tai yläasteelle siirtymiseksi. 

Opettajat tarvitsivat myös tukea arviointiin. Tuen tarpeeseen oli yhdessä koulussa varauduttu eri-

tyisen hyvin arviointiyhteistyön kautta, sillä valmistavan opetuksen oppimäärästä oppilaan siir-

tyminen valmistavaan opetuksen jälkeiseen yleisopetukseen S2-oppilaaksi tapahtui kielitaidon 

tason mukaan ja kolmannen S2-opettajan tuella – ei kalenterivuoteen sidotulla valtionosuuspää-

töksellä. 

S2-opettajien konsultoiva työ työyhteisössä korostui. S2-opettajat esittivät asiansa selkeästi ja 

tarkasti. Heidän arviointitietonsa oppilaan taitotasosta ja ideat vaihtoehtoisesta osaamisen näy-

töstä S2-oppilasarvioinnissa ohjasivat heitä konsultoimaan luokanopettajia. Neljä S2-opettajaa 

pohtivat, mitä opetustyössä ja sen arvioinnissa voisi tehdä toisin, jotta entistä kielitietoisempi 

opetus ja oppilaiden oppimista tukeva arviointi toteutuisi eettisesti yhdenvertaisella tavalla.  

Haastattelumateriaalissa korostui S2-opettajien ohjaava rooli. He mentoroivat luokanopettajia 

vaihtoehtoisten arviointimenetelmien käyttöön ja sopivan oppimateriaalin valintaan tai muokkaa-

miseen, jotta esimerkiksi alkeiskielitaidon tasolla olevilla oppilailla on mahdollisuus selvitä luok-

katasollaan opetetuista oppiainesisällöistä S2-oppimäärän mukaisesti. 

Tutkielmassani olen selvittänyt opettajien taitoa arvioida S2-oppilaita eri tavoin. Aihe, jota en 

käsitellyt, on oppilaiden itsearviointi ja se, miten opettajat oppilaitaan tähän ohjaavat. Tämä kuu-

luu keskeisesti vuoden 2004 ja sen jälkeisiin 2014 laadittuihin perusopetuksen opetussuunnitel-

man valtakunnallisiin perusteisiin. Itsearvioinnin painoarvo on kasvanut, joten sitä olisi syytä tut-

kia S2-oppilaiden itsearvioinnin näkökulmasta.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset  

Tutkimuksessa on haluttu noudattaa sen kaikissa vaiheissa Tutkimuseettisen neuvottelukun-

nan (TENK) ohjeita ja periaatteita. Haastattelin keväällä 2014 Itä- Helsingissä neljän peruskoulun 

ala-asteiden opettajia. Olin toiminut alueella pitkään, joten tunsin monta haastattelemaani opet-

tajaa sekä aiemmista yhteistyökuvioista että yhden koulun osalta vuoden aikaisen työtoveruuden 

kautta.  
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Minulla ei ollut minkäänlaista valtasuhdetta opettajiin ja haastattelut tapahtuivat avoimessa ja 

luottamuksellisessa ilmapiirissa. Olin ala-asteen puolella uusi opettaja, joten minulla oli paljon 

opittavaa kollegoiltani. Haastattelut opettivat siten paljon arvioinnin käytänteistä – etenkin eri-

kielitaustaisten oppilaiden arvioinnista. Olen pyrkinyt kuvaamaan haastattelun sisältöä ja proses-

sia mahdollisimman aitona. Olen häivyttänyt tutkimuksessani niiden opettajien ominaispiirteitä, 

jotka muutoin voisivat olla tunnistettavissa.   
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LIITE 1 TUTKIMUSLUPA 
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LIITE 2 HAASTATTELURUNKO 

 

Miten toimit opettajana muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien oppilaiden kanssa: 

 
1. Kuinka moni - muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva  

oppilaasi opiskelee S2-oppimäärän mukaisesti? 

 Onko kukaan S2-oppimäärää opiskelleista oppilaistasi siirtynyt koulun arvioinnin ja van-

hempien myötävaikutuksella opiskelemaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärää? 

 

2. Opetuksen menetelmät: 

Millaisia opetusmenetelmiä käytät opettaessasi S2 - oppimäärän mukaan opiskelevia oppi-

laita? …luokassa, jossa on myös suomenkielisiä oppilaita.  

 

Mitä tekijöitä pidät hyvin tärkeänä kun valitset opetusmenetelmät näille oppilaille? 

 Mitkä olet havainnut hyvin toimiviksi, minkä taas heikommin toimiviksi menetelmiksi? 

  

3. Oppimateriaali: Miten valitset oppimateriaalit? Mitä tekijöitä pidät hyvin tärkeänä, kun va-

litset oppimateriaalia näille oppilaille? Mitkä olet havainnut hyvin toimiviksi, minkä taas hei-

kommin toimiviksi oppimateriaaleiksi.  

…luokassa, jossa on myös suomenkielisiä oppilaita 

4. Eriyttäminen: Minkälaisia eriyttämisen menetelmiä olet käyttänyt? Mikä on ollut hyvin toi-

mivaa, mikä heikommin toimivaa? Miksi?  

…luokassa, jossa on myös suomenkielisiä oppilaita.  

 

5. Arviointi: Minkälaisia arviointimenetelmiä olet käyttänyt? Mitä pidät hyvin tärkeänä näiden 

oppilaiden arvioinnissa? Miksi? 

…luokassa, jossa on myös suomenkielisiä oppilaita.  

 

6. Opetukseen liittyvä yhteistyö kollegoiden kanssa  

- koskien luokan-, äidinkielen- ja kirjallisuuden-, aineen-, S2-, oman äidinkielen- tai 

resurssiopettajia 
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Kuinka suunnittelet opetusta niiden opettajien kanssa, joiden opetustyö tukee muuta kuin suo-

mea tai ruotsia puhuvia oppilaitasi? …esimerkiksi äidinkielen- ja kirjallisuuden opettajan ja 

S2-opettajan yhteissuunnittelu.  

 

7. Lopuksi: Haluatko korostaa vielä jotain asiaa, mikä ei ole tullut esiin haastattelun aikana? 
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LIITE 3 OPETTAJIEN KOULUTUSTAUSTA  

 
Kartoittavat kysymykset 

 luokanopettaja, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus, jossakin perus-

koulun yhteisenä opetettavassa aineessa 

 luokanopettaja, ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kel-

poisuus 

 luokanopettaja / perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 

 luokanopettaja/ korkeakoulututkinto/ lastentarhanopettajan tutkinto 

o luokanopettaja / muu kuin edellä mainittu – mikä?  

 

 vuosiluokkien 1-6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto 

ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulun yhteisenä opetettavassa aineessa 

 vuosiluokkien 1-6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta anta-

van opettajan kelpoisuus 

 vuosiluokkien 1-6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus 

 vuosiluokkien 1-6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto 

o vuosiluokkien 1-6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu – mikä 

 

 S2-opettaja, ylempi korkeakoulututkinto, aineenopettajan kelpoisuus, jossakin peruskoulun 

yhteisenä opetettavassa aineessa 

o S2-opettaja / muu kuin edellä mainittu–mikä? 

 

 oman äidinkielenopettaja.  

o Opetettava äidinkieli 

o Koulutustausta 

 

 

 työkokemuksesi vuosina 

Lisäopintosi  
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 mainitse opintokokonaisuus ja koulutuksen järjestäjä – esimerkiksi täydennyskoulutus tai 

omaehtoinen opisto-, AMK- tai yliopistotasoinen koulutus.  (Opintokokonaisuus tarkoittaa 

tässä laajempaa kokonaisuutta kuin mitä yksittäiset kurssit sisältävät.) 
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LIITE 4 OHJEISTUS OPETTAJAN TUEKSI  

 

ARVIO KIELITAIDONTASOSTA 

Oppilas- tai ryhmäkohtainen opettajan oma arvio  

 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen 

arvio (LIITE 6) 

 
Helsingin perusopetuksen suomi toisena kielenä opetussuunnitelman (2004) mukainen S2-ope-

tuksen painotus eri luokka-asteilla 

3.- 5. vuosiluokkien     6. - 9. vuosiluokkien    

 

 puheviestintä ja vuorovaikutustaidot        - puheviestintä ja vuorovaikutustaidot        

 lukeminen ja tekstinymmärtäminen - kielenopiskelu- ja tiedonhankinta 

 tiedonhankintataidot   - kirjoittaminen  

 sanasto     - viestintäkasvatus 

 kielen rakenne ja kielitieto  - sanasto 

 kirjallisuus     - kielen rakenne ja kielitiet 

                        - kirjallisuus ja kirjallisuustieto 

                        - kulttuuritaidot 
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LIITE 5 SAATEKIRJE HAASTATELTAVILLE 

 

Hei, 

 

Olen Helsingin Yliopiston Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelija ja käynnistän pro gra-

dutyötäni haastattelututkimuksena. Aiheeni käsittelee perusopetuksen opettajien arviointia ope-

tuksestaan koskien kolmannen ja kuudennen luokkatason muuta kuin suomea tai ruotsia äidin-

kielenään puhuvia oppilaita 

Tarkoitukseni on kerätä tutkimusaineiston käsittävä haastattelumateriaali kevään 2014 aikana. 

Haastattelen 15 perusopetuksen ala-asteen opettajaa. Toivon, että olet heidän joukossaan, mikäli 

toimit luokanopettajana, äidinkielen- ja kirjallisuuden opettajana, S2-opettajana, oman äidinkie-

lenopettajana, aineenopettajana tai resurssiopettajana Itä-Helsingin alueella ja sinulla on opetus-

tunteja peruskoulun ala-asteen kolmannella tai kuudennella luokalla. Luokalla on äidinkieleltään 

suomenkielisten oppilaiden lisäksi myös muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia oppilaita. 

 

Haastattelu kestää vain noin 30 minuuttia ja tulen koulullesi sinulle sopivaan aikaan tekemään 

haastattelua. Haastattelu tehdään nimettömänä. Taustaa kartoittavina kysymyksinä kysyn lähinnä 

koulutusta, työkokemusta vuosina ja nykyistä työtehtävää. 

Haastattelun keskeinen teema rakentuu sen ympärille, kuinka opettajat opettavat muuta kuin suo-

mea tai ruotsia äidinkielenään puhuvia oppilaita luokassa, jossa on myös suomenkielisiä oppi-

laita. Pyrin saamaan tietoa siitä, kuinka sinä – ja monet muut opettajat kokevat valitsemienne 

opetusmenetelmien ja oppilaille antamanne tuen vaikutuksen muuta kuin suomea tai ruotsia pu-

huvien oppilaiden edistymiseen opinnoissaan. Kysyn myös opettajien väliseen opetussisältöihin 

ja eriyttämiseen liittyvän yhteistyön vaikutuksesta näiden oppilaiden edistymiseen opinnoissaan 

luokka-asteensa S1 tai S2- opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajien välisellä yhteistyöllä tar-

koitan luokanopettajan, äidinkielen- ja kirjallisuuden opettajan, S2-opettajan, oman äidinkielen-

opettajan, aineenopettajan ja resurssiopettajan välistä yhteistyötä.  

 

Mikäli toimit S2-opettajana, oman äidinkielenopettajana tai resurssiopettajana pyydän sinua 

omasta näkökulmastasi kertomaan, kuinka oppilaat edistyvät opinnoissaan. Erityisesti minua 
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kiinnostaa, minkälaista yhteistyötä teet opettamiesi oppilaiden kanssa työskentelevien luokan-

opettajan, äidinkielen- ja kirjallisuuden opettajan tai aineenopettajan sekä mahdollisesti muiden 

opettajien kanssa.  

 

Ystävällisin terveisin  

  

Kasvatustieteen maisteriopintoja suorittava resurssiopettaja 

Aino Kiriama 

aino.kiriama@helsinki.fi tai aino.kiriama@edu.hel.fi 

gsm. 044 542 1611 

 

 

 

 

 

 

mailto:aino.kiriama@helsinki.fi
mailto:aino.kiriama@edu.hel.fi
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LITE 6 OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET 2004 

 

Olen tässä LIITTEESSÄ tuonut esiin tutkielmani kannalta vain tärkeimmät lukukappaleet perus-

opetuksen valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteista 2004. Ne koskevat: 

• Maahanmuuttajat / luvun 6 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus; alaluku 6.4. Maahanmuut-

tajat 

• S2-oppimäärä ja sen arviointi / luvun 7 Oppimistavoitteet ja keskeiset sisällöt. Alalukuun 

7.3. Äidinkieli ja kirjallisuus kuuluva lukukappale; suomi toisena kielenä  

• Oppilaan arviointi / luvun 8 – alaluku 8.1. Arviointi opintojen aikana sekä 8.2. Päättöar-

viointi – luvun kohdat Arvioinnin tehtävä ja Arvioinnin periaatteet 

 

6.4 MAAHANMUUTTAJAT 

 

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

sekä Suomeen muuttaneita, että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. 

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaolo-

aika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan 

kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyh-

teisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.  

Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjalli-

suuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen taitonsa 

ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille tulee 

mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetusta.  

Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille antaa 

tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.  

Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotou-

tumissuunnitelmaa.  

Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä 

kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden 

kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan suomalai-

seen koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, opetus-

menetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan. 

Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämänta-

voista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa.  

 

 

Suomi toisena kielenä 

 
VUOSILUOKAT 1–9  
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Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko 

kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Ope-

tuksen laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laa-

dittu suomi toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä 

-opetusta.     

Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: 

oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuoli-

nen suomen kielen taito oman äidinkielensä rinnalle. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa 

tavoitteiltaan ja sisällöiltään suomi äidinkielenä -oppimäärästä.   

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuk-

sen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alu-

eilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on 

mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta 

elinikäiseen oppimiseen niin, että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen 

kielen taidon ja saa siten tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa 

oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.      

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko 

kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää 

yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä 

on kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon 

myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa.  

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. 

On kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa 

oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja 

kulttuurinen etäisyys. 

Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, 

kuten ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen 

kielen taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sa-

naston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alu-

eiden kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetusmenetelmät ja työtavat tu-

lee valita niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän 

pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja 

kulttuurista ainesta.  Opetuksessa käytetään hyväksi kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön 

tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niistä. 

 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa 

• ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä aihepiireistä 

ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä radio- ja televisio-oh-

jelmista, jos aihepiiri on tuttu 

• selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään puhees-

saan eron keskeisten puheen rekisterien välillä 
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• ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan itsenäi-

sesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen avulla sanas-

toaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä 

• kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjallisesti 

yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen rekisteriä 

• kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan 

• käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan omia op-

pimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukaisemmiksi 

• arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä 

• kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen ulkopuolella 

• vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomalaisessa 

kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvostamaan molempia 

kulttuureita. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

• henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja 

asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja muu henkilö-

kunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, 

liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, 

matkailu; tiedotusvälineet 

• eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsitteet • juh-

lapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapahtumat; ar-

jen perinne ja elämänmuoto 

Rakenteet ja kielitieto 

• äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja ään-

nejärjestelmä ja niiden erityispiirteet  

• kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja tärkeim-

mät nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset pääpiirteissään; lauseen-

jäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tunnistaminen; lausetyy-

pit; sanojen johtamisen pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkirjoitus 

• sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit 

• puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu 

• suomi maailman kielten joukossa 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

• suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja suuraakkoset, 

tyyppikirjaimet 

• mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, päät-

tely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä 

• tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin 
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Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

• ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sanalaskut 

kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset 

• keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden päävaiheet 

• mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 

• kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

• tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

• puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, mie-

lipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palautekäyttäytyminen • 

kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, esittäytymi-

nen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen • omien tunteiden, tarpeiden, 

tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

• puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai selittämällä 

• neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen  

Kielenopiskelutaidot 

• oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa, pari- 

ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, merkityksen päättely 

asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, oman tuotoksen tarkkailemi-

nen ja korjaaminen, oman kielitaidon arviointi 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8   

• Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava 

huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.   

 

Kielitaito 

Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite) mukaan: B1.1–B1.2 

Kulttuuritaidot 

Oppilas 

• tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja 

• ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä • ymmärtää 

ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa. 

Kielenopiskelutaidot  

Oppilas 

• on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja. 

 

 

8. OPPILAAN ARVIOINTI 
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Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset teh-

tävät. 

 

 

8.1 ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA 

Arvioinnin tehtävä 

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 

miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioin-

nin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja ke-

hittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua 

Arvioinnin periaatteet 

Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. 

Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. Ar-

vioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arviointi muodostaa ko-

konaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvioinnin avulla opettaja ohjaa 

oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä auttaa oppilasta ymmärtämään op-

pimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetus-

suunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.  

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät kansalli-

sesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvostelua käytettäessä 

hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa 

kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, 

ja se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan 

hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. Ope-

tussuunnitelmassa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet. Oppilaalle 

ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvi-

tettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.  

Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näi-

den yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla voidaan ku-

vata myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Yhteisten aineiden arvioinnissa tulee todis-

tuksissa käyttää numeroarvostelua viimeistään kahdeksannella vuosiluokalla. Jos oppilas suorit-

taa jonkin yhteisen oppiaineen kaikki opinnot ennen tätä, tulee numeroarvostelua käyttää luku-

vuositodistuksessa jo sinä lukuvuonna, jolloin kyseisen oppiaineen opiskelu päättyy. Sanallista 

arviointia käytettäessä lukuvuositodistuksesta tulee käydä ilmi, onko oppilas saavuttanut vuosi-

luokan tavoitteet hyväksytysti. Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitel-

massa. 

Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi 

riittävästi ja monipuolisesti. Tietoa tulee antaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista sekä niistä 

oppimisen alueista, joita on kehitettävä. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilai-

sin tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin. 
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Arvioitavat oppiaineet  
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lukuun ot-

tamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1–4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja luonnon-

tieto. Vuosiluokilla 5–6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, samoin fysiikka 

ja kemia. Vuosiluokilla 7–9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokai-

nen erikseen.  

Työskentelyn arviointi 

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin poh-

jana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu op-

pilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huo-

mioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten 

kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös 

erikseen. 

Käyttäytymisen arviointi 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ym-

päristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat 

opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. Käyttäytymi-

sen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet. 

Oppilaan itsearviointi 

Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointi-

taitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaito-

jen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä 

osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii myös tie-

dostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita sekä asettamaan itse opiske-

lulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan. Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppi-

lasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentely-

taitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen antamista oppilaalle hänen työskentelystään. 

Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioimaan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan.  

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 

 
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vä-

hitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuoli-

sia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoitta-

maan osaamisensa mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen puutteista huolimatta. Maa-

hanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päät-

töarviointia. 
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 8.2 PÄÄTTÖARVIOINTI 

Arvioinnin tehtävä 

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.  

Arvioinnin periaatteet 

Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertai-

sesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen pe-

rusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9. Päättöarviointia varten on laadittu perusopetuk-

sen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan osaaminen arvioidaan pe-

rusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoliseen näyttöön perustuen.  

Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 

osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioinnin kri-

teereiden mukaan. 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päät-

töarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoit-

taa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavutta-

matta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. 

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli 

hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Päättöarvioinnissa 

työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.  

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, että 

oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvi-

oidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitel-

massa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan 

osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu 

oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin ta-

voitteisiin. 
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LIITE 7 KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn 

Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen. 
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