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ESITYKSEN RAKENNE  

1.  Kaksikieliset tutkinnot ja kielituki 

2.  C1-tason testaus  

3.  Teoriataustaa  

4.  Miksi juuri portfolio?  

5.  Miten?  

6.  Miksi ei?  

7.  Miten varmistaa portfolion aitous? 

8.  Portfolio käytössä 

9.  Lähteet 
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KAKSIKIELISET TUTKINNOT JA KIELITUKI 

- Kaksikielisen kandidaatintutkinnon voi suorittaa kahdeksassa oppiaineessa 

- 1/3 opintopisteistä (vähintään 60 op) toisella kotimaisella 

- Kielikeskus antaa kielitukea:  

 

 pakollinen Johdatus kaksikielisiin opintoihin -opintojakso  

 muita kielituen kursseja ja avoimia kursseja  

 lisäksi räätälöityä kielitukea henkilökohtaisesti. 

 

- ”Kielitaidon hallinnassa tavoitteena ei ole äidinkielen taso vaan toimiva työkieli ja 

ammattikielen monipuolinen hallinta. Kielitaito (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja 

kirjoittaminen) arvioidaan eurooppalaisen viitekehyksen CEFR:n taitotasoasteikolla, jossa 

tavoitetaso pilotissa on C1. Tasolla C1 tarkoitetaan ammatillisen pätevyystason tai edistyneen 

tason kielen hallintaa.” (flamma.fi) 

Tutkintoon sisältyy hyväksytysti suoritettu C1-tason kielitesti toisessa tutkintokielessä. 

 

 

 

C1-TASON TESTAUS PORTFOLION AVULLA 

Ki rjallisen, suullisen ja ymmärtämisen testaus  (holistinen) 

Lähtöoletus: Toisen kotimaisen kielen hallinta ja osaaminen kehittyy opintojen edetessä, 

koska kieltä käytetään jatkuvasti. C1-tason saavuttaakseen opiskelijan täytyy pystyä 

to imimaan erilaisissa ammatillisissa ja edistyneen tason kielen hallintaa edellyttävissä 

vi estintätilanteissa. Portfolion avulla juuri sen testaaminen on mahdollista.      

Esimerkkinä englannin yksikön käytäntö (Amendolara ym. 2013): 

 

 Portfolio = essee ja opintoprofiili, testataan akateemista kirjoitustaitoa (referointi 
ja argumentointi) 

 kirjallisen hyväksytysti suorittanut opiskelija voi osallistua suullista taitoa ja 
tekstinymmärtämistä mittaavaan osioon.  

 testaaja valitsee artikkelin, jonka pohjalta keskustellaan haastattelussa (kesto 

20 minuuttia) 
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MIKSI JUURI PORTFOLIO? 1/2 

Lähtökohta:  

Opi skellaan ja opitaan sitä, mitä tarvitaan. Testataan sitä, mitä on opiskeltu ja opittu.  

 

Tavoitteena ”toimiva työkieli” 

 

 Arvioinnin kohteena oltava siis k y ky toimia oman alan tehtävissä kohdekielellä 

 

Kaksikieliset opinnot eivät välttämättä sisällä juurikaan kielenopetusta  

 

 Ei siis voida testata perinteisesti sitä, mitä tunnilla opittiin (traditional vs. authentic 
assessment ks. esim. Brown&Hudson 1998 ja Tsagari 2004) 

 

Portfolion tekeminen osa asiantuntijaksi kasvamista. 

 

 Ei pelkkä näyttökoe vaan oppimistehtävä (ks. esim. Cushing Weigle 2002)  
 

 

MIKSI JUURI PORTFOLIO? 2/2 

Englannin opettajat: 

- autenttisuus, tehokkuus, reiluus, uskottavuus, helppokäyttöisyys, 

täsmällisyys/tarkkuus (Amendolara ym. 2013) 

Muita lähteitä (Cushing Weigle 2002, Douglas 2000): 

 

 Dualisuus : sekä kehittää että arvioi kielitaitoa 

 Autenttisuus: kirjoitusaika eikä olosuhteet rajoitettuja  

 Laajempi pohja arvioinnille  

Cushing Weiglen mukaan portfolioarviointi antaa luotettavan kuvan kielitaidosta 

erityisesti akateemisissa opinnoissa ja portfolion laatiminen kehittää myös 

akateemisuuteen liittyvän reflektiotaidon, itsearvioinnin ja vastuun kehittymistä.  

- Erityisen kannustava opiskelijoille, jotka tulevat jatkossakin käyttämään kyseistä kieltä. 
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MITEN? 

Moyan ja O’Malleyn (1994) viisi kriteeriä toimivan portfolion laatimiseen  

1. Kattava: portfolio mittaa riittävän laajasti ja syvästi aihetta 

2. Suunnittelu: ennalta hyvin suunniteltu ja systemaattinen 

3. Informatiivinen: mielekäs kokonaisuus sekä opiskelijan että opettajan kannalta 

4. Räätälöity: portfolioon sisältyvien töiden oltava yhteydessä arvioitavaan asiaan 

5. Autenttinen: portfolion sisällön tulee heijastaa todellisia yhteyksiä.  

 

- Selkeät ohjeet opiskelijalle laatimisesta (Douglas 2000) 

- Sisällytettävä myös itsearviointia ja valikoivuutta  (esim. reflektioteksti 

laatimisesta) (Cushing Weigle 2002) 

MIKSI EI?  
1. Portfolio laaditaan ilman valvontaa, omalla ajalla > väärinkäytön mahdollisuus 

Vastaus:  

 Tutkinnosta suuri osa suoritettu testattavalla kielellä: lähtöoletuksena hyvä kielitaito 

 Myös työelämässä on mahdollisuus apuvälineiden käyttöön 

 Esim. englannin yksikössä on todettu, että edut ovat haittoja suuremmat (Amendolara 

ym. 2013) 

 

2. Ajankäytöllisesti ei yhtä tehokas kuin perinteinen tentti 

Vastaus: Perinteinen tentti mittaa eri asioita. 

 

3. Vapaus on etu mutta voi samalla olla ongelma (ks. esim. Amendolara ym. 2013)  

Vastaus: Selkeät ohjeet helpottavat (menetelmät, sisältö/rakenne, arviointikriteerit) 

    

4. Arvioinnin luotettavuus  

Vastaus: Tarkka matriisi, linjakkuus, yhteistyö (inter-rater ja intra-rater) 
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MITEN VARMISTAA PORTFOLION AITOUS? 

Väl ineet: 

 

 Tehtävät:  

 reflektointiteksti 

 monta tekstiä 

 tehtävien spesifisyys/tarkkarajaisuus/räätälöinti 

 suullinen osio perustuu osittain portfolioon 

 

 Vertailukohteina samojen opiskelijoiden aiempia tekstejä (esim. B-tason 

tenttisuoritus) 

 

 Plagiaatintunnistusohjelma? 

 

 

PORTFOLIO KÄYTÖSSÄ 1/3 

 

 B2/C1-tasojen kriteerit soveltuvilta alueilta > oma matriisi 

arviointia varten  

 

 Oikeita asioita sopivan laajuisesti mittaavien tehtävien paketti 

 

 Pilotointi keväällä 2015: ensimmäinen opiskelija suorittanut 

suomen kielen testin  

 Jatkossa järjestetään kolme kertaa vuodessa. 
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PORTFOLIO KÄYTÖSSÄ 2/3 

Portfolioon kirjoitetaan kolme tekstiä: tehtävät keväällä 2015 

 

 Kaksi työelämään ja omaan ammatilliseen osaamiseen liittyvää tekstiä  

- tiivistelmä lopputyöstä tai asiantuntijalausunto  

- tiedote tai työhakemus 

 

 Reflektioteksti  

- Reflektiota omasta oppimisesta, kasvamisesta kaksikieliseksi asiantuntijaksi 

sekä portfoliotekstien laatimisesta 

 

Portfolion palauttamisen jälkeen luetunymmärtäminen (artikkeli) sekä keskustelu 

opettajan kanssa 

PORTFOLIO KÄYTÖSSÄ 3/3 

 Opettajan kokemuksia 

 Ohjaustapaaminen välttämätön ennen portfolion aloittamista > jatkossa yhteinen 

aloitustapaaminen 

 Matriisia tarkennettava 

 Opettajan kuormittuminen, jos paljon hylättyjä? 

 Suullinen tehtävänanto tarkemmaksi 

 

Opiskelijan kokemuksia   

 

 Aika (kuukausi + viikko) riittää hyvin 

 Tehtävät tuntuivat mielekkäiltä. 
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