
LIITE 2 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN ROMANIKIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT SEKÄ OPPILAAN OPPIMISEN JA 

OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

Opetuksen tehtävä 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Erillisrahoitettuna, perusopetusta 

täydentävänä opetuksena romanikieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äidinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli. Romanikielen opetuksen 

tehtävänä on auttaa oppilaita kiinnostumaan omasta kielestään ja kulttuuristaan.  Opetus auttaa oppilaita rakentamaan ja vahvistamaan kulttuurista 

identiteettiään ja tukee rinnakkais- ja monikielisyyden kehittymistä.  Opetus vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja tuo myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka 

rohkaisevat heitä käyttämään omaa kieltään eri tilanteissa. 

Oppilaiden eri-ikäisyys ja erot romanikielen hallinnassa huomioidaan kielellisesti virikkeisen oppimisympäristön rakentamisessa ja opetusmenetelmien 

valinnassa. Romanikielen opetuksen tulee motivoida ja tukea oppilaita opiskelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Romanikielen opetuksen tavoitteet, 

sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi on määritelty koko perusopetuksen ajan annettavaa kahden vuosiviikkotunnin laajuista romanikielen opetusta 

varten. Opetuksen järjestäjä laatii perusteiden pohjalta paikallisen opetussuunnitelman, jossa voidaan hyödyntää perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden äidinkielen ja kirjallisuuden kuvauksia oppiaineen tehtävästä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista sekä ohjauksesta, 

eriyttämisestä, tuesta ja oppilaan oppimisen arvioinnista. 

Romanikielen opiskelussa vuorovaikutuksellisuus on tärkeää. Kodin ja koulun yhteistyö sekä monimediaiset oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden kielen 

käyttöalueen laajentumiseen koulun ulkopuolelle. Romanikielen tehtäviä opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden, tekstilajien, kulttuuristen 

kuvien, äänitteiden ja sanaston avulla. Romanikulttuuriin kuuluu vahva kerronta-, musiikki- ja käsityöperinne, jota hyödynnetään romanikielen opetuksessa. 

Romanikielen opetus tukee Suomen romanikielen säilymistä elävänä ja vahvistaa sen yhteiskunnallista asemaa muiden kielten rinnalla. 

 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 1–2 

 

Vuosiluokilla 1–2 romanikielen opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää peruskielitaidon oppimista ja rohkaista käyttämään aiemmin opittua. Opetuksen 

pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaiden osaamisen lähtötaso ja kielenkehityksen vaihe. Kielitaidon eri 

osa-alueet liittyvät aihepiireiltään oppilaiden arkeen ja elinympäristöön, ja tukevat oppilaiden yksilöllistä kielenoppimista. 

 



Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

  

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta kehittämään kuuntelemisen taitoaan sekä 

ilmaisemaan itseään romanikielellä yksin ja yhdessä  

S1 L2 

T2 kannustaa oppilasta kielen ja mielikuvituksen sekä yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T3 kannustaa oppilasta kehittämään romanikielen peruslukutaitoaan 

sekä sana- ja käsitevarantoaan  

S2 L1, L4 

T4 ohjata oppilasta luomaan myönteistä ja uteliasta suhtautumista 

lukemiseen sekä kannustaa erilaisista teksteistä keskustelemiseen 

ajatusten ja kokemusten jakamiseksi 

S2 L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T5 innostaa oppilasta romanikielisten tekstien tuottamiseen 

monimediaisissa oppimisympäristöissä 

S3 L1, L5 

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen kirjoitustapaan sekä 

edistämään kirjoittamisen perustaitoja  

S3 L2, L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T7 rohkaista oppilasta arvostamaan romanikieltä ja vahvistamaan 

tietämystään romanien kerronta- ja kulttuuriperinteestä  

S4 L2 

T8 innostaa oppilasta käyttämään romanikieltä kielitaidon mukaan 

koulussa, kotona ja lähiympäristössä sekä arvostamaan omakielistä 

kulttuuritarjontaa 

S4 L2, L7 

 

 

 

 



 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2  

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kuuntelua, ääntämistä ja suullista ilmaisua nimeämällä ympäristöä, esineitä ja asioita romanikielellä. 

Harjoitellaan vuorovaikutus- ja draamataitoja pareittain ja ryhmissä. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan lukemista tutustumalla kertoviin ja kuvaaviin teksteihin ja keskustellaan ja jaetaan kokemuksia niistä. Laajennetaan 

sana- ja käsitevarantoa.  

 

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan romanikielen kirjoitusjärjestelmän ominaispiirteisiin ja opitaan tuottamaan isot ja pienet kirjaimet. Harjoitellaan tekstin 

tuottamista yksin ja yhdessä sekä keskustellaan teksteistä harjoitellen palautteen antamista ja saamista.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan romanikielen merkitystä itselle, perheelle, lähipiirille ja koululle. Tutustutaan romanien 

kerronta- ja kulttuuriperinteeseen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan paikallista romaniyhteisöä. Rohkaistaan käyttämään romanikieltä ja tutustumaan 

romanikieliseen kulttuuritarjontaan. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 1–2 

 

Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin lähtökohtana ja tavoitteena on saada kokonaiskuva kunkin oppilaan kielellisen kehityksen edistymisestä. Arviointiin 

perustuvan palautteen kautta oppilas saa tietoa romanikielen taitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään oppijana. Kannustava palaute osaamisen eri alueilta 

on tärkeää.  

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita romanikielessä ovat 

 

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 
- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä 
- edistyminen tekstien tuottamisessa 
- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä sekä arjen kielenkäyttötilanteissa 

 

 

 



PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 3–6 

 

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on rohkaista oppilaita käyttämään romanikielen taitoaan. Opetuksessa pyritään lisäämään sekä käytännönläheistä että 

käsitteellistä sanastoa. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan romanikielen keskeisimpiä ominaispiirteitä. Opetuksessa tutustutaan romanikieliseen kerrontaan 

ja kirjallisuuteen sekä harjoitellaan omaa ilmaisua. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kykyä tuottaa ja tulkita tekstiä monimediaisissa oppimisympäristöissä. 

 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet 
 

Tavoitteisiin 
liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 ohjata oppilasta osallistumaan keskusteluihin ja arvostamaan 

omaa ilmaisuaan sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, 

kehittämään kuullun ja luetun ymmärtämistä ja huomioimaan puhe- 

ja kirjakielen eroja 

S2 L4 

T3 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja romanikielisten 

tekstien käyttöön kielitaidon mukaan 

S2 L1, L4, L5 

Tekstien tuottaminen   

T4 rohkaista oppilasta kehittämään omaa romanikielistä kirjallista ja 

suullista ilmaisuaan 

S3 L1, L2 

T5 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja kokemusten 

ilmaisemista yksinkertaisissa asiateksteissä ja kaunokirjallisissa 

teksteissä 

S3 L1, L2 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T6 rohkaista oppilasta keskustelemaan romanikulttuurista, romanien 

historiasta ja romanikielen merkityksestä yhteisölle 

S4 L2 

T7 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen keskeisimpiin 

piirteisiin ja vertaamaan romanikieltä suomen kieleen  

S4 L1, L2 



 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan mahdollisuus romanikielisiin vuorovaikutustilanteisiin hyödyntäen kieliyhteisön osaamista. Kehitetään 

draaman avulla oppilaan sana- ja ilmaisuvarantoa, keskustelutaitoja sekä kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Vahvistetaan oppilaan suhdetta romanikielisiin kertoviin, kuvaaviin ja yksinkertaisiin kantaaottaviin teksteihin keskustelemalla 

niistä. Kartutetaan sanastoa ja käsitteistöä. Syvennetään tulkinnan taitoa tutustumalla puhe- ja kirjakieleen. Vahvistetaan oppilaan suhdetta romanikieliseen 

tekstimaailmaan myös omaehtoisen lukemisen avulla. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan oikeinkirjoitusta, tekstin rakennetta ja kirjoittamisen vaiheita.  Kirjoitetaan tekstejä yksin ja yhdessä ja keskustellaan 

niistä. Harjoitellaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Vahvistetaan romanikielen erikoismerkkien hallintaa. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Rohkaistaan oppilasta tutustumaan romanikieleen ja -kulttuuriin sekä romanien historiaan 

hyödyntämällä romanien kerrontaperinnettä sekä kirjallista aineistoa. Ohjataan oppilasta pohtimaan samanlaisuuteen ja erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Ohjataan pohtimaan romanikielen käyttöä ja keskeisiä piirteitä sekä vertailemaan kieliä. 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 3–6  

 

Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat romanikielen eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

Vuosiluokilla 3–6 pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Oppilas saa monipuolista palautetta siitä, miten hän ymmärtää ja käyttää kieltä, mitä osaa 

kysyä, millä tavalla kuuntelee muita ja osallistuu yhteiseen keskusteluun. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Arviointipalautteen avulla 

oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä itsestään kielenoppijana. 

 

Romanikielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin 

tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan päättyessä opettaja käyttää valtakunnallista hyvän osaamisen kuvausta. 

 

 

 



Perusopetusta täydentävän romanikielen hyvän osaamisen kuvaus 6. vuosiluokan päätteeksi  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvän osaamisen kuvaus 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen    

T1 ohjata oppilasta osallistumaan keskusteluihin ja 
arvostamaan omaa ilmaisuaan sekä antamaan ja 
vastaanottamaan palautetta 

S1 Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen  

Oppilas pystyy osallistumaan 
vuorovaikutustilanteisiin sekä osaa antaa ja 
vastaanottaa palautetta. 

Tekstien tulkitseminen    

T2 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisia 
tekstejä, kehittämään kuullun ja luetun 
ymmärtämistä ja huomioimaan puhe- ja kirjakielen 
eroja ja  

S2 Kuullun ja luetun ymmärtäminen 
sekä puhe- ja kirjakielen erojen 
havainnointi 

Oppilas pystyy tulkitsemaan yksinkertaisia 
tekstejä ja huomaa erot puhe- ja kirjakielen 
välillä. 

T3 innostaa oppilasta omaehtoiseen lukemiseen ja 
romanikielisten tekstien käyttöön kielitaidon 
mukaan 

S2 Omaehtoinen lukeminen ja 
romanikielisten tekstien käyttö 

 

Motivaation kehittymistä ja harrastuneisuutta ei 
käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. 

Tekstien tuottaminen    

T4 rohkaista oppilasta kehittämään omaa 
romanikielistä kirjallista ja suullista ilmaisuaan 

S3 Tekstien tuottaminen Oppilas osaa tuottaa yksinkertaisia romanikielisiä 
tekstejä. 

T5 innostaa oppilasta edistämään ajatusten ja 
kokemusten ilmaisemista yksinkertaisissa 
asiateksteissä ja kaunokirjallisissa teksteissä 

S3 Ajatusten ja kokemusten 
ilmaiseminen  

Oppilas pystyy ilmaisemaan ajatuksia ja 
kokemuksia ohjatusti erilaisissa teksteissä. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen    

T6 rohkaista oppilasta keskustelemaan 
romanikulttuurista, romanien historiasta ja 
romanikielen merkityksestä yhteisölle 

S4 Kulttuuritietoisuuden kehittyminen Oppilas osaa tuetusti keskustella 
romanikulttuurista, romanien historiasta ja 
romanikielen merkityksestä romaniyhteisölle 



T7 ohjata oppilasta tutustumaan romanikielen 
keskeisimpiin piirteisiin ja vertaamaan romanikieltä 
suomen kieleen  

S4 Kielitietoisuuden kehittyminen Oppilas tuntee romanikielen keskeisimpiä 
piirteitä ja osaa nimetä keskeisimmät 
yhtäläisyydet ja erot romanikielen ja suomen 
kielen välillä. 

 

 

PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ ROMANIKIELI VUOSILUOKILLA 7–9 

Vuosiluokilla 7–9 opetus painottuu suullisen ja kirjallisen ilmaisun monipuolistamiseen ja kielen rakenteiden hallinnan vahvistamiseen. Sana- ja 

ilmaisuvarannon laajentamisessa kiinnitetään huomiota abstraktiin ja yhteiskunnalliseen sekä nuorten käyttämään sanastoon. Tavoitteena on opettaa 

oppilaille päättelevää ja arvioivaa lukemista. Opetuksessa lisätään oppilaiden tietoisuutta heidän osallisuudestaan romanikielen säilyttäjinä. 

Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät 

sisältöalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen   

T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään romanikielellä sekä 

toimimaan monikielisissä ja -kulttuurisissa vuorovaikutustilanteissa 

ja arvioimaan omaa toimintaansa niissä 

S1 L1, L2 

Tekstien tulkitseminen   

T2 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kehittää tekstien tulkinnan 

taitoa ja monipuolistaa sana- ja ilmaisuvarantoaan hyödyntäen sekä 

koulussa että muualla opittua 

S2 L4 

T3 kannustaa oppilasta keskustelemaan teksteistä erilaisissa 

viestintäympäristöissä sekä syventämään tekstilajien tuntemusta 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   

T4 innostaa oppilasta vahvistamaan tekstien tuottamisen taitoa ja 

tuottamaan erilaisia tekstejä monimediaisissa oppimisympäristöissä 

S3 L5 



T5 rohkaista oppilasta kehittämään teksteissään omaa ilmaisuaan 

sekä auttaa oppilasta vahvistamaan positiivista suhtautumista 

kirjoittamiseen 

S3 L2, L5, L7 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T6 ohjata oppilasta tutustumaan romanikieliseen kirjallisuuteen ja 

mediaan, ymmärtämään omat mahdollisuutensa romanikielen 

säilyttäjänä sekä hyödyntämään kaksi- tai monikielisyyttään 

S4 L7 

 
Perusopetusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Rohkaistaan oppilasta keskustelemaan kielivarantoaan käyttäen. Harjoitellaan esiintymistä yksin ja yhdessä. 

Syvennetään oman kieliyhteisön suullisen perinteen sekä keskustelutapojen tuntemusta. Arvioidaan omaa toimintaa sekä harjoitellaan palautteen antamista 

ja vastaanottamista. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Ohjataan oppilasta omatoimiseen sana- ja ilmaisuvarannon kartuttamiseen. Vahvistetaan oppilaan kiinnostusta romanikielisiin 

teksteihin ja tutustutaan myös pohtiviin ja ohjaaviin teksteihin.  Keskustellaan lukukokemuksista eri viestintäympäristöissä. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Syvennetään romanikielen kirjoitustaitoa sekä oikeinkirjoituksen erityispiirteiden hallintaa. Harjoitellaan erilaisten tekstien 

tuottamista, pohditaan sanojen merkityksiä ja keskustellaan romanikielelle tyypillisistä ilmaisuista. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. 

Keskustellaan teksteistä ja annetaan palautetta niistä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Havainnoidaan romanikielen käyttöä ja sen merkitystä kotimaassa ja maailmalla. Tutustutaan 

romanikieliseen mediaan ja vertaillaan eri sukupolvien kielen käyttöä. Hankitaan tietoa myös Suomen kansalliskielistä ja vähemmistökielistä sekä niiden 

merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. 

 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä vuosiluokilla 7–9  

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa oppilaan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa oppilasta. Oppilas saa monipuolista palautetta 

siitä, miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen 



suunnittelulle. Sen avulla oppilas saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää 

kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän romanikielen oppimäärän 

tavoitteet. Arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on 

romanikielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 

tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien 

arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen tavoite 

 

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista 

oppilasta 

ilmaisemaan itseään 

romanikielellä sekä 

toimimaan 

monikielisissä ja -

kulttuurisissa 

vuorovaikutus-

tilanteissa ja 

S1 Oppilas oppii 

toimimaan 

monikielisissä ja 

-kulttuurisissa 

vuorovaikutus-

tilanteissa ja 

pystyy 

arvioimaan 

toimintaansa 

niissä. 

Suullinen 

ilmaisu ja 

vuorovaiku-

tustaidot 

Oppilas osaa 

toimia 

satunnaisesti 

itselleen 

tutussa 

ryhmässä ja 

arkisissa 

vuorovaiku-

tustilanteis-

sa. 

Oppilas osaa 

toimia 

tavanomaisis-

sa vuoro-

vaikutus-

tilanteissa. 

Oppilas osaa 

toimia 

monenlaisissa 

vuorovaikutus-

tilanteissa ja 

pystyy arvioimaan 

toimintaansa 

niissä. 

Oppilas osaa 

toimia 

tavoitteellisesti 

monenlaisissa 

vuorovaikutus-

tilanteissa ja 

pystyy 

säätelemään 

toimintaansa 



arvioimaan omaa 

toimintaansa niissä 

tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

kehittää tekstien 

tulkinnan taitoaan ja 

monipuolistaa sana- 

ja ilmaisuvarantoaan 

hyödyntäen sekä 

koulussa että 

muualla opittua 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

mediatekstejä 

sekä 

kartuttamaan 

sana- ja 

ilmaisuvaran-

toaan. 

Tekstien 

tulkinnan 

taito sekä 

sana- ja 

ilmaisu-

varanon 

laajuus 

Oppilas osaa 

lukea 

yksinkertaisia 

kauno-

kirjallisia, 

asia- ja 

mediateks-

tejä. 

Oppilas osaa 

lukea erilaisia 

tekstejä 

mutta 

pitäytyy 

enimmäkseen 

itselleen 

tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa 

lukea 

monipuolisesti 

erilaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

mediatekstejä. 

T3 kannustaa 

oppilasta 

keskustelemaan 

teksteistä erilaisissa 

viestintäympä-

ristöissä sekä 

syventämään 

tekstilajien 

tuntemustaan 

 

 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan 

tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa 

sekä 

keskustelemaan 

teksteistä 

erilaisissa 

viestintäympä-

ristöissä. 

Teksteistä 

keskustelu 

ja 

tekstilajien 

tuntemus 

Oppilas osaa 

hyödyntää 

yksinkertaisia 

tekstejä ja 

pohtii 

apukysy-

mysten ja 

mallien avulla 

tekstien 

yhteyttä 

omiin 

Oppilas osaa 

keskustella 

teksteistä 

tutuissa 

viestintä-

ympäristöissä 

ja tuntee 

joitakin 

tekstilajeja. 

Oppilas osaa 

kirjoittaa ja 

keskustella 

erilaisista 

teksteistä pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin 

kokemuksiinsa 

erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

 

Oppilas osaa 

kirjoittaa ja 

keskustella 

myös itselleen 

uudentyyppi-

sistä teksteistä 

kysyen, 

tiivistäen, 

kommentoiden 

ja pohtien 

tekstien 

yhteyttä omiin 



kokemuk-

siinsa. 

  

 

Oppilas tuntee eri 

tekstilajeja. 

kokemuksiinsa 

erilaisissa 

viestintä-

ympäristöissä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta 

vahvistamaan 

tekstien tuottamisen 

taitoa ja tuottamaan 

erilaisia tekstejä 

monimediaisissa 

oppimisympäristöissä  

S3 Oppilas oppii 

sujuvoittamaan 

ja 

monipuolista-

maan 

romanikielisen 

tekstin 

tuottamisen 

taitoaan.  

 

Tekstien 

tuottaminen 

Oppilas osaa 

tuottaa 

mallien avulla 

yksinkertaisen 

tekstin, jonka 

viestistä saa 

selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää 

yksinkertaisia 

rakenteita 

sekä 

pääsääntöi-

sesti 

esimerkiksi 

virkkeen 

lopetus-

merkkejä ja 

isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa 

lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin 

helposti.  

 

Oppilas osaa 

jaksottaa 

tekstinsä ja 

noudattaa 

kirjoitetun 

yleiskielen 

keskeisiä 

käytänteitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välittyy 

helposti.  

 

Oppilas osaa 

hyödyntää 

kirjoittamisessaan 

tieto- ja 

viestintätekniikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa 

ymmärrettävän 

ja sujuvan 

tekstin.  

 

Oppilas osaa 

jäsentää 

tekstinsä ja 

kappaleensa 

loogisesti ja 

kiinnittää 

huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun 

yleiskielen 

keskeisiä 

käytänteitä. 



T5 rohkaista 

oppilasta 

kehittämään 

teksteissään omaa 

ilmaisuaan sekä 

auttaa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista 

suhtautumista 

kirjoittamiseen 

S3 Oppilas 

rohkaistuu 

kehittämään 

teksteissään 

omaa 

ilmaisuaan ja 

vahvistaa 

myönteistä 

suhtautumis-

taan 

kirjoittamiseen. 

Ilmaisu Oppilas osaa 

tuottaa 

apukysy-

mysten ja 

mallien avulla 

yksinkertai-

sta tekstiä. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa 

mallien avulla 

tekstiä 

käyttäen 

itselleen 

tuttuja 

ilmaisuja. 

 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen 

monipuolisia 

ilmaisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa 

monipuolisia 

tilanteeseen 

sopivia tekstejä 

käyttäen luovia 

ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 ohjata oppilasta 

tutustumaan 

romanikieliseen 

kirjallisuuteen ja 

mediaan, 

ymmärtämään omat 

mahdollisuutensa 

romanikielen 

säilyttäjänä sekä 

hyödyntämään kaksi- 

tai monikielisyyttään 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan 

romanikielen 

käyttöä, sen 

merkitystä ja 

asemaa osana 

kaksi- tai 

monikielisiä 

yhteisöjä. Hän 

oppii 

hyödyntämään 

romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

Romanikie-

lisen 

kirjallisuu-

den ja 

median 

tuntemus 

Oppilas osaa 

tunnistaa 

joitakin 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

taustansa 

ominaispiir-

teitä. 

Oppilas osaa 

kuvailla 

mallien avulla 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin 

merkitystä ja 

vertailee niitä 

apukysymys-

ten avulla 

tuttuihin 

kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

romanikielen 

merkitystä ja 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa 

hyödyntää 

romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

Oppilas osaa 

kuvailla 

itsenäisesti 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin 

sekä 

äidinkielten 

merkitystä ja 

asemaa 

muiden kielten 

joukossa 

yksilön ja 



mediaa, 

kirjallisuutta ja 

kulttuuri-

tarjontaa. 

Oppilas 

tuntee jonkin 

verran 

romanikielistä 

mediaa, 

kirjallisuutta 

ja kulttuuri-

tarjontaa. 

mediaa, 

kirjallisuutta ja 

kulttuuritarjontaa. 

yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas 

hyödyntää 

luovasti ja 

itsenäisesti 

romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

mediaa, 

kirjallisuutta ja 

kulttuuri-

tarjontaa. 

 

 

TODISTUKSET 

 

Oppilaalle annetaan lukuvuoden päättyessä osallistumistodistus oppilaan perusopetusta täydentävän romanikielen opiskelusta. Todistukseen merkitään 

opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös 9. vuosiluokan päättyessä oppilaalle annetaan erillinen 

osallistumistodistus. 

 


