
EKS-
työkalupakki



Eurooppalainen 
kielisalkku 

Kielisalkussa on kolme osaa
• kielenoppimiskertomus
• kielipassi
• työkansio

Kielisalkussa on materiaaleja eri-ikäisille 
perusopetuksen oppilaille
• vl 1–3
• vl 4–6
• vl 7–9

Kielisalkussa voi kuvata ja osoittaa monentasoista 
osaamista missä tahansa kielessä, on se sitten oma 
äidinkieli, kotikieli tai vieras kieli.

Kielisalkun eri osiot aukeavat sähköisinä lomakkeina, 
jotka voidaan tallentaa GoogleDriveen, O365:een, 
Dropboxiin, blogiin tai johonkin digitaaliseen oppi
mis ympäristöön kuten Fronteriin tai Moodleen. 
Näin niitä voi täydentää ja lukea myös muualla kuin 
koulussa.

Kielisalkun eri osat
Kielenoppimiskertomus
• ohjaa suunnittelemaan, reflektoimaan, arvioimaan 

omaa oppimisprosessia ja sen edistymistä
• kannustaa pohtimaan omaa itseään kielen oppijana 

ja kielenkäyttäjänä
• jäsentää omaa opiskeluprosessia, omia tietoja ja 

taitoja, itselle tärkeitä kokemuksia
• sisältää kaikki kielet ja kulttuurit, joista on omia 

kokemuksia  onpa kokemukset hankittu koulussa 
tai koulun ulkopuolella 

• tukee monikielisyyttä.

Kielipassi
• ohjaa arvioimaan omaa osaamista kielitaidon eri 

osaalueilla: kirjoittaminen, luetun ymmärtäminen, 



kuullun ymmärtäminen, suullinen tuottaminen ja 
suullinen vuorovaikutus

• yleiskuvaus omasta osaamisesta eri kielissä tiettynä 
ajankohtana

• ohjaa arvioimaan kielitaitoa Eurooppalaisen viite
kehyksen taitotasojen avulla

• tekee näkyväksi oppilaan omat kokemukset eri 
kulttuureista, maista, ihmisistä ja kielistä

• huomioi koulussa ja koulun ulkopuolella hankittua 
osaamista ja kokemuksia.

Kielipassin itsearviointilistat auttavat arvioinnissa ja 
ne ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, 
saksaksi,  ranskaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

Työkansio
• sisältää sekä oppimiskansion että raportointikansion
• paikka, jonne valikoidaan ja jossa säilytetään omia 

tuotoksia ja materiaaleja (mm. tekstejä, äänitteitä, 
haastatteluja, videoita ja muita töitä)

• omissa materiaaleissa kuvataan ja dokumentoidaan 
eri kielistä ja kulttuureista saatuja omia saavutuksia 
ja kokemuksia, tietoja ja taitoja

• konkretisoi kielenoppimiskertomuksessa ja kieli
passissa esitettyä

• sisältää oppimiskansion ja raportointikansion 
• mukana vertaisarviointeja, opettajanarviointeja, 

muita kielitaitoa osoittavia materiaaleja.

Miten ottaa käyttöön 
Eurooppalainen kielisalkku?
Esimerkiksi… Askel 1
Kielisalkun käytön voi aloittaa heti uuden lukukauden 
tai jakson alussa
• kielenoppimiskertomusten teolla
• ensimmäiseen työskentelykertaan voi yhdistää oppi

laiden omien äidinkielten tai kotikielten kartoituk
sen esim. Kielikatujulisteen avulla, www.kielikatu.fi

• kartoittamalla omaa kielitaitoa esim. suullisessa
 tuottamisessa tai suullisessa vuorovaikutuksessa 

itsearviointilistojen avulla ja asettamalla tavoitteita 
omalle opiskelulle.



Askel 2
Oman kielipassin kokoaminen itsearviointilistojen 
avulla

Oppilas
• valitsee kielitaidon osaalueen, jota arvioi
• asettaa tavoitteita oman kielitaidon kehittymiselle 

yhdessä opettajan kanssa 
• sopii ajankohdat, jolloin listoja päivitetään. 

Askel 3
Oppilas
• perustaa sähköisen työkansion
• kokoaa työkansioon omasta mielestään onnistu

neimpia tuotoksia koko lukuvuoden ajan
• arvioi tuotoksia itse ja niitä arvioivat muut oppilaat 

ja opettaja

Annamari Kajasto ja Ritva Kantelinen 30.10.2014

• kielisalkun käyttöönottoa kannattaa suunnitel
la yhdessä opettajakollegoiden kanssa ja tehdä 
sen käytöstä suunnitelma koko lukuvuodeksi 

• kielisalkkua voi käyttää opetuksessa ja ohjaus
työssä vieraiden kielten opettajan lisäksi 
esi merkiksi opintoohjaaja, S2opettaja, äidin
kielen ja kirjallisuuden opettaja, oman äidin
kielen ja kotikielen opettaja, luokanopettaja tai 
luokanohjaaja

• omaa kielisalkkua voi täydentää jatkuvasti 
kieliopintojen yhteydessä 

• tavoitteena voi olla, että 6.luokkalaiset saavat 
mukaansa kielipassin siirtyessään 7. luokalle 
ja  9.luokkalaiset siirtyessään toisen asteen 
opintoihin

• kielipassin voi lisätä cv:hen kesätyöpaikkaa tai 
tetpaikkaa hakiessa

• 9.luokkalaiset voivat koota itselleen myös 
Europassin, www.europassi.fi

• oppilaat voivat esitellä kielisalkkujaan esim. 
vanhempainilloissa.

VINKKEJÄ



Lisää tietoa ja ajatusten vaihtoa
www.maailmakoulussa.com
www.viehko.wordpress.com
www.kieltenopetverkossa.ning

Facebook 
Eurooppalainen kielisalkku 
Euroopan kieltenpäivä

Twitter
@akajasto, @opevosaa 
#yksimaailmamontakieltä 
#kielisalkku
#ops2016, #OPSStadi 

Eurooppalainen 
kielisalkku 
on räätälöity suomalaisen perusopetuksen käyttöön. 
Suomalainen versio noudattaa yhteisiksi sovittuja 
 Eurooppalaisen kielisalkun periaatteita ja linjauksia.

Kielisalkku
• kehittää ja edistää kielenkäyttäjän monikielisyyttä 
 ja monikulttuurisuutta
• antaa välineitä oman kielellisen ja kulttuurisen 
 identiteetin rakentamiseen
• tukee monipuolista kielten opiskelua 
• kehittää kulttuurien välistä ymmärrystä ja 
 kunnioitusta
• virittää elinikäiseen oppimiseen.

Kielisalkun työkansio antaa näytteen oppilaan 
kieli ja kulttuuritaidoista. 

Kielisalkku on vapaasti kaikkien saatavilla  
sähköisesti verkossa.

www.kielisalkku.edu.fi 
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