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Hankeidea

• Kehitetään uusia, opiskelijoita motivoivia tapoja tunnistaa ja 

tunnustaa kansalaisopiston kieltenopetuksessa saavutettua 

osaamista. 

• Luodaan kansalaisopistojen kieltenopetukseen sopiva, kriteeristöön

perustuva Open Badge -osaamismerkki, joka on sähköinen ja 

visuaalinen tapa kuvata omaa kielten osaamista. 

• Kehitetään opistojen kieltenopetusta

• Avataan yhteistyön väyliä muihin oppilaitosmuotoihin (esim. lukiot, 

ammatilliset oppilaitokset)



Osaamismerkki vs. yleinen kielitutkinto

 EI kilpailla YKI-tutkintojen kanssa!

 Luodaan YKI-tutkintoja kevyempi osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen muoto, joka kannustaa kansalaisopiston kurssilla 

opiskelun aikana etenemään välietappien kautta tavoitteeseen 

 Ykiin ohjaus ja motivointi



Osaamismerkki vs. yleinen kielitutkinto

Yki osallistujamäärät v. 2016



Osaamismerkki ja taitotasot

 Merkkikriteerit pohjautuvat eurooppalaisen viitekehyksen 

taitotasoihin

Esim. taitotaso A2:

 Ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmauksia, jotka liittyvät 

tavallisimpiin arkipäivän tarpeisiin: kaikkein keskeisin häntä itseään ja 

perhettä koskeva tieto, ostosten teko, paikallistieto, työ. 

 Pystyy viestimään yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka 

edellyttävät yksinkertaista tiedonvaihtoa tutuista, jokapäiväisistä asioista. 

 Pystyy kuvailemaan yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään 

ja välittömiä tarpeitaan.



Osaamisen osoittaminen

 Portfoliotyöskentely

 Kurssin/oppikirjan tehtävät

 Omaehtoiset tuotokset

 Itsearviointi

 Eri kielitaidon osa-alueiden arviointi?

 Suullinen kielitaito: videot, osaamisen osoittaminen oppitunnilla?

 Osaamisen pohja on voitu hankkia muuallakin kuin ko. kurssilla



Itsearviointi
Olet taitotasolla A2, jos voit sanoa itsestäsi seuraavaa:

Luetun ymmärtäminen

 Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä, ennustettavissa 
olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi mainoksista, esitteistä, ruokalistoista 
ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä, yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä.

Kirjoittaminen

 Pystyn kirjoittamaan lyhyitä, yksinkertaisia muistiinpanoja ja viestejä asioista, jotka liittyvät arkisiin 
tarpeisiini. Pystyn kirjoittamaan hyvin yksinkertaisen henkilökohtaisen kirjeen esimerkiksi kiittääkseni 
jotakuta jostakin.

Kuullun ymmärtäminen

 Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti omaan 
elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten tekeminen, asuinpaikka 
ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten viestien ja kuulutusten ydinsisällön.

Puhuminen

 Pystyn kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät 
yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista. Selviydyn hyvin lyhyistä 
keskusteluista, mutta ymmärrän harvoin kylliksi pitääkseni keskustelua itse yllä. Pystyn kuvaamaan 
perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja nykyistä tai edellistä työpaikkaani 
käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita.



Merkin hakeminen

 Merkkihakemus perustuu näyttöön (portfolio) kurssin aikana

 Edellytyksenä aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen kansalaisopiston 
kurssille 



Merkin myöntäminen

 Merkin kriteerit ovat samat joka opistossa

 Merkin myöntäjä on kansalaisopisto

 Merkkihakemukseen sisältyvät näytöt arvioi kurssin opettaja ja 

myöntää kansalaisopiston määrittelemä henkilö tai ryhmä (esim. 

vastuuopettaja, vastuuopettaja + rehtori…)

 Merkki kertoo osaamisesta, ei kurssin sisältöjen hallinnasta

 Pilottivaiheessa maksuton (entä jatkossa?)



Hyöty opiskelijalle

 Reflektion väline: tekee opitun näkyväksi sekä itselle että muille

 Merkkiä voi hyödyntää työssä, opiskelussa, työpaikkaa 
vaihdettaessa, vapaa-aikana ym. 

 Esim. kurssin/opintojen hyväksiluku lukiossa tai ammatillisissa 

opinnoissa

 Sähköisen merkin voi liittää sähköiseen portfolioon tai vaikkapa 

LinkedIniin, Twitteriin tai Facebookiin, pyydettäessä myös 

paperitodistus



Opisto ja opettaja saavat merkistä…

 Laadun kehittämisen ja toiminnan arvioinnin työkalun

 Kriteeristön luominen jäntevöittää opetusohjelman ja yksittäisen kurssin 

suunnittelua

 Käytännön työkalun, jolla ohjata oppimaan oppimista

 Yhteistyöväylän muihin oppilaitoksiin



Osaamismerkki on…

 Vapaaehtoinen (sekä opiskelijalle että opettajalle)

 Vähän kuormittava (huom. tuntiopettajien työmäärä)

 Motivoiva (sekä opiskelijalle että opettajalle)

 Monistettavissa muihin kieliin/opistoihin



Osaamismerkki ei ole…

 Sisällöltään tiukasti strukturoitu

 Virallinen tutkinto

 Itsetarkoitus kurssilla



Tavoitteet (ja toivottavasti myös tulokset)

• Opettajien osaaminen lisääntyy (kokemusten jakaminen opistojen 

erilaisista merkinmyöntämistavoista; vertaisoppiminen)

• Kielikurssien suunnittelu jäntevöityy ja osaamisperustaisuus on entistä 

paremmin näkyvillä kurssien sisällöissä

• Kurssien tasokuvaukset yhdenmukaistuvat

• Opettajien digitaalinen osaaminen vahvistuu 

• Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa lisääntyy, mm. lukiot ja 

ammatillinen koulutus, kunnan tai kaupungin 

kotouttava/kuntouttava toiminta



Kiitos mielenkiinnosta!

Otamme vastaan kommentteja ja kehitysideoita:

Päivi: paivi.harjusalmi@linnala.fi

Tuija: tuija.hyvonen@sastamalanopisto.fi

Johanna: johanna.jokinen@valkeakoski.fi


