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Äidinkieli ja kirjallisuus  
 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielessä ja kirjallisuudessa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

 

Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja rakentava palaute tukee opiskelijoiden motivaation rakentumista ja kielellisten 

valmiuksien kehittymistä sekä auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijalle annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suo-

riutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla opiskelijoita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Opetuksen kaikki tavoi-

tealueet ovat opiskelijoiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan 

havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen 

antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjallisuu-

den tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kurssille yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarvi-

ointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-

reissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoit-

teiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarviointiin ja 

siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 
 



 

2 
 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit 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 ohjata opiske-

lijaa laajenta-

maan taitoaan 

toimia tavoitteel-

lisesti, motivoitu-

neesti, eettisesti 

ja rakentavasti 

erilaisissa vies-

tintäympäris-

töissä 

äi1–äi5, äi6 Opiskelija laajen-

taa taitoaan toi-

mia erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

  

Toiminta 

vuorovaikutusiti-

lanteissa 

Opiskelija osaa 

toimia itselleen 

tutussa ryhmässä 

ja arkisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

toimia tavoitteel-

lisesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Opiskelija osaa 

toimia rakenta-

vasti erilaisissa 

ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

toimia rakenta-

vasti monenlai-

sissa ryhmissä, 

myös vaativissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

T2 kannustaa 

opiskelijaa moni-

puolistamaan 

ryhmäviestintä-

taitojaan ja ke-

hittämään taito-

aan perustella 

näkemyksiään 

sekä kielellisiä ja 

äi1–äi5 Opiskelija moni-

puolistaa ryhmä-

viestintätaitojaan 

ja kehittää taito-

jaan perustella 

näkemyksiään. 

Ryhmäviestinnän 

taidot 

Opiskelija osaa 

kuunnella muita 

ja osallistuu kes-

kusteluun.  

 

Opiskelija osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

sille jonkin perus-

telun. 

Opiskelija osaa 

ottaa toisten nä-

kemykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Opiskelija osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti 

Opiskelija osaa 

edistää puheen-

vuoroillaan kes-

kustelua. 

 

Opiskelija osaa 

ilmaista mielipi-

teensä selkeästi 

ja perustella sen 

Opiskelija osaa 

tulkita muiden 

puheenvuoroja ja 

niiden tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  
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viestinnällisiä va-

lintojaan 

  ja esittää sille yk-

sinkertaisia pe-

rusteluja. 

melko monipuo-

lisesti. 

Opiskelija osaa il-

maista mielipi-

teensä tilantee-

seen sopivalla ta-

valla ja perustella 

sen vakuuttavasti. 

T3 ohjata opiske-

lijaa monipuolis-

tamaan taitojaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa vies-

tintä- ja esitysti-

lanteissa, myös 

draaman keinoin 

äi5, äi6, äi9 Opiskelija moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun tai-

tojaan erilaisissa 

viestintä- ja esi-

tystilanteissa. 

Esiintymisen tai-

dot 

Opiskelija osaa 

pitää lyhyen 

puhe-esityksen 

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta.  

 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

  

Opiskelija osaa 

pitää valmistellun 

yksinkertaisen 

puhe-esityksen  

 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

  

Opiskelija osaa 

pitää valmistel-

lun puhe-esityk-

sen ja kohden-

taa sen kuulijoil-

leen. 

 

Opiskelija osaa 

ilmaista itseään 

tilanteeseen so-

pivalla tavalla. 

Opiskelija osaa pi-

tää valmistellun 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta. 

 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

T4 kannustaa 

opiskelijaa sy-

ventämään vies-

tijäkuvaansa niin, 

että hän oppii 

havainnoimaan 

äi3, äi5, äi9 Opiskelija oppii 

havainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tunnis-

tamaan vahvuuk-

siaan sekä kehit-

tämisalueitaan. 

Vuorovaikutus-

taitojen kehittä-

minen 

Opiskelija osaa 

nimetä jonkin 

viestinnällisen 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa. 

Opiskelija osaa 

kuvata itseään 

viestijänä ja ni-

metä muutamia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan. 

Opiskelija osaa 

eritellä viestintä-

taitojaan sekä 

kuvata vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan. 

Opiskelija osaa ar-

vioida viestintä-

taitojaan ja vah-

vuuksiaan ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 
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omaa viestin-

täänsä, tunnista-

maan omia vuo-

rovaikutuksellisia 

vahvuuksiaan 

sekä kehittämis-

alueitaan erilai-

sissa, myös mo-

nimediaisissa 

viestintäympäris-

töissä 

  

  

  

  

  

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

tekstien ymmär-

tämisessä ja ana-

lysoimisessa tar-

vittavia strategi-

oita ja metakog-

nitiivisia taitoja 

ja taitoa arvioida 

oman lukemi-

sensa kehittä-

mistarpeita 

äi1, äi2, äi4, äi7 Opiskelija oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivisia 

taitoja ja oppii ar-

vioimaan lukemi-

sensa kehittämis-

tarpeita. 

Tekstin ymmär-

täminen ja 

omien vahvuuk-

sien ja kehittä-

miskohteiden 

tunnistaminen 

Opiskelija osaa 

käyttää jotakin 

yksinkertaista 

tekstinymmärtä-

misen strategiaa.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä jonkin lu-

kemiseen liitty-

vän vahvuutensa 

tai kehittämis-

kohteensa. 

Opiskelija osaa 

käyttää muuta-

mia tekstinym-

märtämisen stra-

tegioita.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata itseään lu-

kijana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Opiskelija osaa 

valita tekstilajiin 

sopivia teks-

tinymmärtämi-

sen strategioita. 

  

Opiskelija osaa 

eritellä lukutai-

toaan ja kuvata 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskoh-

teitaan. 

Opiskelija osaa 

käyttää lukutilan-

teen kannalta tar-

koituksenmukai-

sia tekstinymmär-

tämisen strategi-

oita.  

 

Opiskelija osaa ar-

vioida lukutaito-

jaan ja pohtia, mi-

ten voi niitä kehit-

tää. 



 

5 
 

T6 tarjota opis-

kelijalle moni-

puolisia mahdol-

lisuuksia valita, 

käyttää, tulkita ja 

arvioida moni-

muotoisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä 

äi1–äi4, äi6–äi8 Opiskelija oppii 

valitsemaan, 

käyttämään, tul-

kitsemaan ja arvi-

oimaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

Opiskelija osaa 

lukea yksinkertai-

sia kaunokirjalli-

sia, asia- ja me-

diatekstejä eri 

muodoissaan. 

  

 

Opiskelija osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Opiskelija osaa 

valita, käyttää ja 

tulkita eri teksti-

lajeja edustavia 

tekstejä. 

Opiskelija osaa 

valita, käyttää, 

tulkita ja arvioida 

myös itselleen uu-

denlaisia tekstejä. 

T7 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, harjaannut-

taa opiskelijaa 

tekemään ha-

vaintoja teks-

teistä ja tulkitse-

maan niitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä 

käyttäen sekä va-

kiinnuttamaan ja 

laajentamaan 

sana- ja käsiteva-

rantoa 

äi2–äi4, äi6–äi8 Opiskelija oppii 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa, oppii teke-

mään havaintoja 

asia- ja media-

teksteistä ja tul-

kitsemaan niitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Asia- ja media-

tekstien erittely 

ja tulkinta 

Opiskelija osaa 

poimia tekstistä 

keskeisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä muuta-

man yksinkertai-

selle tekstilajille 

tyypillisen kielel-

lisen tai tekstuaa-

lisen piirteen.  

Opiskelija osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja ku-

vata tekstin ta-

voitteita.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata tavan-

omaisille tekstila-

jeille tyypillisiä 

kielellisiä ja teks-

tuaalisia piirteitä. 

Opiskelija osaa 

eritellä tekstin 

tarkoitusperiä, 

kohderyhmiä ja 

merkityksiä. 

  

Opiskelija osaa 

eritellä tekstila-

jien piirteitä ja 

kuvata niitä 

muutamien kes-

keisten käsittei-

den avulla. 

Opiskelija osaa 

tulkita ja pohtia 

tekstin rakenta-

mia merkityksiä ja 

arvioida tekstin 

vaikutuksia.  

 

Opiskelija osaa 

analysoida teksti-

lajien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä käyt-

täen ja arvioida 

tekstiä suhteessa 

sen tavoitteisiin ja 

tarkoitusperiin. 
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T8 kannustaa 

opiskelijaa kehit-

tämään taitoaan 

arvioida erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla 

äi1–äi2, äi6–äi8  Opiskelija oppii 

arvioimaan erilai-

sista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tarkoi-

tuksenmukaisella 

tavalla. 

  

Tiedonhankinta-

taidot ja lähde-

kriittisyys 

Opiskelija osaa 

etsiä yksittäisiä 

tietoja annetuista 

lähteistä.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä muuta-

man lähteiden 

luotettavuuteen 

liittyvän piirteen. 

  

Opiskelija osaa 

käyttää tavan-

omaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata käyttä-

miensä lähteiden 

luotettavuutta. 

  

Opiskelija osaa 

kuvata tiedon-

haun keskeiset 

vaiheet, etsiä 

erilaisia lähteitä 

ja hakea tietoa 

niistä. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida erilais-

ten lähteiden 

luotettavuutta ja 

käytettävyyttä. 

 

Opiskelija osaa 

toimia tiedon-

haun vaiheiden 

mukaisesti.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää monipuo-

lisia lähteitä ja ha-

kea niistä tietoa 

tarkoituksenmu-

kaisella tavalla.  

 

Opiskelija osaa 

pohtia lähteiden 

luotettavuuteen 

ja tiedon käytet-

tävyyteen liittyviä 

tekijöitä ja perus-

tella omat lähde-

valintansa. 

T9 kannustaa 

opiskelijaa laa-

jentamaan kiin-

nostusta itselle 

uudenlaisia fiktii-

visiä tekstejä ja 

äi2, äi4, äi6–äi8  Opiskelija tutus-

tuu itselleen uu-

denlaisiin fiktiivi-

siin teksteihin eri 

muodoissaan, 

monipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

Fiktiivisten teks-

tien erittely ja 

tulkinta 

Opiskelija osaa 

selostaa yksin-

kertaisen fiktiivi-

sen tekstin juo-

nen ja nimetä joi-

takin fiktion kei-

noja.  

Opiskelija osaa 

kuvailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Opiskelija osaa 

eritellä fiktiivisiä 

tekstejä eri 

muodoissaan.  

 

Opiskelija osaa 

analysoida fiktiivi-

siä tekstejä eri 

muodoissaan tar-

koituksenmukai-

sia käsitteitä käyt-

täen.  
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kirjallisuudenla-

jeja kohtaan ja 

monipuolista-

maan luku-, 

kuuntelu- ja kat-

selukokemuksi-

aan ja niiden ja-

kamisen keinoja 

sekä syventä-

mään ymmär-

rystä fiktion kei-

noista 

ja katselukoke-

muksiaan ja jakaa 

niitä sekä syven-

tää ymmärrys-

tään fiktion kei-

noista. 

  

  

  

  

  

  

Opiskelija osaa 

käyttää eritte-

lyssä muutamia 

keskeisiä käsit-

teitä sekä tun-

nistaa fiktion 

kielen ja ilmaisu-

tapojen erityis-

piirteitä ja ker-

ronnan keinoja. 

 

 

Opiskelija osaa 

tulkita fiktiivisiä 

tekstejä ja pohtia 

fiktion monitul-

kintaisuutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 

opiskelijaa ilmai-

semaan ajatuksi-

aan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä auttaa opis-

kelijaa tunnista-

maan omia vah-

vuuksiaan ja ke-

äi2, äi4, äi6, äi9 Opiskelija oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

Monimuotoisten 

tekstien tuotta-

minen ja tekstin 

tuottamisen tai-

tojen kehittämi-

nen 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia tekstejä.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä jonkin 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa tekstin 

tuottajana. 

Opiskelija osaa 

tuottaa erityyppi-

siä tekstejä ohjei-

den mukaan.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata itseään 

tekstien tuotta-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan. 

Opiskelija osaa 

tuottaa tavoit-

teen mukaisia 

tekstejä. 

 

Opiskelija osaa 

eritellä vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan 

tekstin tuotta-

jana. 

 

Opiskelija osaa 

tuottaa luovasti 

tilanteeseen ja ta-

voitteeseen sopi-

via tekstejä.  

 

Opiskelija osaa ar-

vioida vahvuuksi-

aan ja kehittämis-

kohteitaan tekstin 

tuottajana ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 
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hittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana 

  

T11 tarjota opis-

kelijalle tilaisuuk-

sia tuottaa kerto-

via, kuvaavia, oh-

jaavia ja erityi-

sesti kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä, ja 

auttaa opiskeli-

jaa valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja 

äi2–äi3, äi6, äi9 Opiskelija oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, pohtivia 

ja kantaa ottavia 

tekstejä, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin teksti-

lajiin ja tilantee-

seen sopivia il-

maisutapoja. 

Tekstilajien hal-

linta 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

  

Opiskelija osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

  

Opiskelija osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Opiskelija osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia teks-

tejä ja käyttää 

monipuolisesti 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

T12 ohjata opis-

kelijaa vahvista-

maan tekstin 

tuottamisen pro-

sesseja, tarjota 

opiskelijalle tilai-

suuksia tuottaa 

äi2–äi3, äi6, äi9 Opiskelija vahvis-

taa tekstin tuot-

tamisen proses-

sejaan ja tuottaa 

tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä vahvistaa 

Tekstien tuotta-

misen prosessien 

hallinta 

Opiskelija osaa 

ideoida ja tuottaa 

tekstiä mallien 

tai apukysymys-

ten avulla.  

 

Opiskelija osaa 

suunnitella ja 

tuottaa tekstiä 

sekä yksin että 

ryhmässä.  

 

Opiskelija osaa 

muokata tekstin 

rakenteita ja kie-

liasua palaut-

teen pohjalta. 

Opiskelija osaa 

muokata moni-

puolisesti ja itse-

näisesti tekstin il-

maisua ja raken-

teita.  
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tekstiä yhdessä 

muiden kanssa 

sekä rohkaista 

opiskelijaa vah-

vistamaan taitoa 

antaa ja ottaa 

vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana 

taitoaan antaa ja 

ottaa vastaan pa-

lautetta sekä ar-

vioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

Opiskelija osaa 

antaa niukkaa tai 

yksipuolista pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta. 

  

Opiskelija osaa 

antaa palautetta 

ja hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa. 

  

  

Opiskelija osaa 

antaa rakenta-

vaa palautetta ja 

hyödyntää saa-

maansa pa-

lautetta tekstin 

tuottamisen eri 

vaiheissa. 

Opiskelija osaa 

antaa tekstien 

muokkaamista 

edistävää pa-

lautetta muiden 

teksteistä ja so-

veltaa saamaansa 

palautetta kehit-

täessään tekstin 

tuottamisen taito-

jaan.  

T13 ohjata opis-

kelijaa edistä-

mään kirjoittami-

sen sujuvoitta-

mista ja vahvista-

maan tieto- ja 

viestintäteknolo-

gian käyttötaitoa 

tekstien tuotta-

misessa, syven-

tämään ymmär-

rystään kirjoitta-

misesta viestin-

tänä ja vahvista-

maan yleiskielen 

äi1, äi3–äi4, äi6, 

äi9 

Opiskelija suju-

voittaa ja vahvis-

taa tekstien tuot-

tamisen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen 

sekä syventää 

ymmärrystään 

kirjoittamisesta 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

Ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

kielen konventi-

oiden hallinta 

Opiskelija osaa 

tuottaa yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisia virke- ja 

lauserakenteita 

sekä pääosin 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta virk-

keen alussa ja 

erisnimissä. 

Opiskelija osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy pääosin hel-

posti.  

 

Opiskelija osaa 

jaksottaa teks-

tinsä ja kiinnittää 

huomiota virke- 

ja lauserakentei-

siin sekä noudat-

taa useita kirjoi-

tetun yleiskielen 

käytänteitä. 

  

Opiskelija osaa 

tuottaa tekstin, 

joka on helposti 

ymmärrettävä ja 

sujuva. 

 

Opiskelija osaa 

jäsentää teks-

tinsä ja kappa-

leensa loogisesti 

ja kiinnittää 

huomiota sa-

nanvalintoihin 

sekä noudattaa 

pääosin kirjoite-

tun yleiskielen 

Opiskelija osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen 

tekstin.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää sidostei-

suuden keinoja 

monipuolisesti, 

käyttää monipuo-

lisia lause- ja vir-

kerakenteita, kiin-

nittää huomiota 

tekstin tyyliin 

sekä noudattaa 
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hallintaa anta-

malla tietoa kir-

joitetun kielen 

konventioista 

 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

  

  

käytänteitä teks-

tejä tuottaes-

saan ja muoka-

tessaan. 

 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa suju-

vasti käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

kirjoitetun yleis-

kielen käytän-

teitä. 

  

T14 harjaannut-

taa opiskelijaa 

vahvistamaan 

tiedon hallinnan 

ja käyttämisen 

taitoja ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyt-

töä ja viittausta-

pojen hallintaa 

omassa tekstis-

sään sekä opas-

taa opiskelijaa 

toimimaan eetti-

sesti verkossa yk-

äi1–äi4, äi6, äi9 Opiskelija vahvis-

taa tiedon hallin-

nan ja käyttämi-

sen taitojaan ja 

monipuolistaa 

lähteiden käyttöä 

ja viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa 

ympäristöissä yk-

sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen. 

Tiedon esittämi-

nen, hallinta ja 

eettinen vies-

tintä 

Opiskelija osaa 

tehdä yksinker-

taisen tiivistyk-

sen luetun, kuul-

lun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää lähteitä 

mekaanisesti ja 

yksinkertaisesti 

teksteissään. 

 

Opiskelija nou-

dattaa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

Opiskelija osaa 

tehdä yksinker-

taisia muistiinpa-

noja ja merkitä 

käyttämänsä läh-

teet mallin mu-

kaan. 

 

Opiskelija osaa 

tehdä monipuo-

lisia muistiinpa-

noja ja tiivistää 

hankkimaansa 

tietoa. 

 

Opiskelija mer-

kitsee lähteet 

asianmukaisella 

tavalla. 

 

Opiskelija osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa tie-

toa. 
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sityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kun-

nioittaen 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata opis-

kelijaa syventä-

mään kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostumaan kie-

len ilmiöistä, aut-

taa opiskelijaa 

tunnistamaan 

kielen raken-

teita, eri rekiste-

reitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja 

ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

äi3–äi5, äi8 Opiskelija syven-

tää kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostuu kielen il-

miöistä, tunnis-

taa kielen raken-

teita, eri rekiste-

reitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja 

ymmärtää kielel-

listen valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

  

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Opiskelija osaa 

havainnoida yk-

sinkertaisia teks-

tien piirteitä.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä muuta-

mia tavanomaisia 

kirjoitetun ja pu-

hutun kielen sekä 

arki- ja yleiskie-

len eroja. 

Opiskelija osaa 

havainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata kielen 

vaihtelua eri kie-

lenkäyttötilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

eritellä eri rekis-

terien ja tyylien 

piirteitä. 

 

Opiskelija osaa 

pohtia kielellis-

ten ja tekstuaa-

listen valintojen 

merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Opiskelija osaa 

analysoida teks-

tien, rekisterien ja 

tyylien piirteitä.  

 

Opiskelija osaa 

soveltaa tietoa 

kielellisten valin-

tojen vaikutuk-

sista omassa vies-

tinnässään. 

T16 kannustaa 

opiskelijaa avar-

tamaan kirjalli-

suus- ja kulttuu-

rinäkemystään, 

tutustuttaa 

äi4, äi7, äi10 Opiskelija avar-

taa kirjallisuusnä-

kemystään, tu-

tustuu kirjallisuu-

den historiaan ja 

Kirjallisuuden 

tuntemus ja lu-

kuharrastus 

Opiskelija osaa 

nimetä kirjalli-

suuden päälajit. 

 

Opiskelija on lu-

kenut muutamia 

Opiskelija osaa 

kuvailla kirjalli-

suuden päälajien 

tyypillisiä piir-

teitä.  

Opiskelija osaa 

nimetä kirjalli-

suuden vaiheita 

ja yhdistää muu-

taman teoksen 

Opiskelija osaa 

analysoida kauno-

kirjallisuuden mo-

nimuotoisuutta 

osana kulttuuria.  
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häntä kirjallisuu-

den historiaan ja 

nykykirjallisuu-

teen, kirjallisuu-

den eri lajeihin 

sekä auttaa 

häntä pohtimaan 

kirjallisuuden ja 

kulttuurin merki-

tystä omassa elä-

mässään, tarjota 

opiskelijalle 

mahdollisuuksia 

luku- ja muiden 

kulttuurielämys-

ten hankkimi-

seen ja jakami-

seen 

nykykirjallisuu-

teen sekä kirjalli-

suuden eri lajei-

hin. 

  

kokonaisia kau-

nokirjallisia teks-

tejä, esimerkiksi 

novelleja. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä päälajeihin 

kuuluvista teok-

sista.  

 

Opiskelija on lu-

kenut osan luku-

vuosittain sovi-

tuista teoksista.  

ja kirjailijan nii-

hin. 

 

Opiskelija on lu-

kenut lukuvuo-

sittain sovitut 

teokset. 

Opiskelija osaa 

kuvailla kirjalli-

suuden vaiheita 

sekä niiden kes-

keisiä tyylipiirteitä 

ja nimetä eri vai-

heiden keskeisiä 

teoksia ja kirjaili-

joita.  

 

Opiskelija tuntee 

monipuolisesti 

kirjallisuutta.  

T17 ohjata opis-

kelija tutustu-

maan Suomen 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoisuu-

teen, suomen 

kielen taustaan 

ja piirteisiin ja 

äi2, äi4, äi7, äi9-

äi10  

Opiskelija tutus-

tuu Suomen kie-

lelliseen ja kult-

tuuriseen moni-

muotoisuuteen, 

suomen kielen 

taustaan ja piir-

teisiin ja pohtii 

Kielen merkityk-

sen ja aseman 

hahmottaminen 

Opiskelija osaa 

nimetä Suomessa 

puhuttavia kieliä 

ja jonkin suomen 

sukukielen.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä jonkin 

suomen kielelle 

Opiskelija osaa 

kuvailla suomen 

kielen asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä keskeisiä 

suomen kielelle 

Opiskelija osaa 

kuvailla Suomen 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta. 

 

Opiskelija osaa 

eritellä suomen 

Opiskelija osaa 

pohtia kielellisen 

ja kulttuurisen 

monimuotoisuu-

den merkityksiä 

yksilölle ja yhteis-

kunnalle.  
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auttaa opiskeli-

jaa pohtimaan 

äidinkielen mer-

kitystä sekä tule-

maan tietoiseksi 

omasta kielelli-

sestä ja kulttuuri-

sesta identitee-

tistään sekä in-

nostaa opiskeli-

jaa aktiiviseksi 

kulttuuritarjon-

nan käyttäjäksi ja 

tekijäksi 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin merki-

tystä. 

tyypillisen piir-

teen ja kertoa 

oman äidinkie-

lensä merkityk-

sestä itselleen. 

  

tyypillisiä piir-

teitä ja kuvailla 

äidinkielen mer-

kitystä yksilölle. 

kielelle tyypilli-

siä piirteitä ja 

pohtia äidinkie-

len yhteyttä 

identiteetteihin.  

Opiskelija osaa 

eritellä suomen 

kielelle tyypillisiä 

piirteitä suhteessa 

muihin kieliin ja 

pohtia äidinkielen 

käsitettä ja merki-

tyksiä identiteet-

tien rakentumisen 

kannalta. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit 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 
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T1 auttaa opiske-

lijaa kehittämään 

vuorovaikutus-

taitojaan ja il-

maisukeinoja 

vuorovaikutusti-

lanteissa ja vah-

vistamaan taito-

aan työskennellä 

keskustellen eri-

laisten aiheiden 

ja tekstien pa-

rissa 

s21, s23, s27, 

s210 

Opiskelija kehit-

tää taitoaan toi-

mia tavoitteelli-

sesti ja eettisesti 

sekä vuorovaiku-

tussuhdetta ra-

kentaen kasvok-

kaisissa oppilai-

toksen ja yhteis-

kunnan vuorovai-

kutustilanteissa. 

Vuorovaikutus-

taidot 

Opiskelija osallis-

tuu ennakoitaviin 

oppilaitoksen 

vuorovaikutusti-

lanteisiin aktiivi-

sesti kuuntele-

malla. 

 

Opiskelija osallis-

tuu suullisesti ja 

rakentavalla ta-

valla oppilaitok-

sen vuorovaiku-

tustilanteisiin.  

Opiskelija edis-

tää omalla toi-

minnallaan vuo-

rovaikutuksen 

onnistumista. 

Opiskelija toimii 

vuorovaikutusti-

lanteissa aloit-

teellisesti ja so-

vittaa puhettaan 

tilanteen mu-

kaan. 

 

T2 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien 

kuuntelu- ja ym-

märtämistaitoa 

s21–s24, s27 Opiskelija syven-

tää muodollisten 

puhetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja. 

Ymmärtämistai-

dot vuorovaiku-

tustilanteissa 

Opiskelija ym-

märtää selkeästi 

havainnollistet-

tuja puhuttuja ar-

kikielisiä tekstejä. 

 

Opiskelija ym-

märtää puhuttuja 

arkikielisiä teks-

tejä ja selvittää 

niiden merkityk-

siä yhdessä mui-

den kanssa.  

Opiskelija ym-

märtää pääkoh-

dat opetuspu-

heesta ja tuttuja 

aiheita käsittele-

vistä median pu-

hutuista teks-

teistä.  

 

Opiskelija erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta 

ja median puhu-

tuista teksteistä 

sekä arvioi kuule-

maansa.  

 

Opiskelija pystyy 

vastaanottamaan 

tietoa muodolli-

sissa puhetilan-

teissa.  
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T3 rohkaista 

opiskelijaa esiin-

tymään entistä 

monipuolisem-

min erilaisissa ti-

lanteissa ja ke-

hittämään esiin-

tymistaitoja 

s27, s28, s210 Opiskelija kehit-

tää esiintymistai-

tojaan ja taitoaan 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteel-

lisesti ja erilaisia 

ilmaisukeinoja 

hyödyntäen. 

Esiintymistaidot Opiskelija ilmai-

see itseään erilai-

sissa arkisissa ti-

lanteissa tai ker-

too jostakin oma-

kohtaisesta ai-

heesta kielitai-

tonsa mahdollis-

tamalla tavalla.  

 

Opiskelija täy-

dentää kielitai-

tonsa rajoitteita 

muilla ilmaisun 

keinoilla. 

Opiskelija valmis-

telee ja pitää pu-

heenvuoron tai 

puhe-esityksen 

itselleen lähei-

sestä aiheesta.  

 

Opiskelija ilmai-

see itseään ym-

märrettävästi. 

Opiskelija valmis-

telee ja pitää sel-

keän esityksen 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa.  

 

Opiskelija ilmai-

see itseään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. 

 

Opiskelija valmis-

telee ja pitää ko-

herentin, sisällöl-

tään monipuoli-

sen ja havainnol-

lisen esityksen.  

 

Opiskelija ilmai-

see itseään ta-

voitteellisesti ja 

tarkoituksenmu-

kaisesti. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata opiske-

lijaa hyödyntä-

mään tekstila-

jitietoutta teks-

tien tulkinnassa  

s21–s24, s28 Opiskelija hyö-

dyntää tekstila-

jitietoutta puhut-

tujen, kirjoitettu-

jen ja monime-

diaisten tekstien 

tulkinnassa, laa-

jentaa sana- ja 

käsitevaranto-

Tekstilajitaidot 

tekstien tulkin-

nassa 

Opiskelija ym-

märtää, miksi 

tekstit eroavat 

toisistaan.  

 

Opiskelija tunnis-

taa joitakin piir-

teitä tavallisim-

mista tekstila-

jeista.  

Opiskelija tunnis-

taa tavallisimpia 

tekstilajeja.  

 

Opiskelija ym-

märtää tuttuja ai-

hepiirejä käsitte-

leviä tekstejä ja 

Opiskelija tunnis-

taa eri tekstila-

jien rakennetta 

ja kielellisiä piir-

teitä.  

 

Opiskelija laajen-

taa aktiivisesti 

sana- ja käsiteva-

Opiskelija eritte-

lee eri tekstilajien 

rakennetta ja kie-

lellisiä piirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen.  
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aan, käyttää te-

hokkaasti lukemi-

sen ja ymmärtä-

misen strategi-

oita ja päättelee 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalis-

ten, sanastollis-

ten ja kieliopillis-

ten vihjeiden pe-

rusteella. 

 

Opiskelija ym-

märtää tekstin si-

sältöä puutteelli-

sesti. 

hahmottaa teks-

tin kokonaisuu-

den.  

 

Opiskelija selvit-

tää avainsanat 

ymmärtääkseen 

tekstin pääaja-

tuksen.  

 

Opiskelija hyö-

dyntää tekstejä 

sana- ja käsiteva-

rantonsa laajen-

tamisessa.  

rantoaan luke-

malla erilaisia 

tekstejä. 

 

Opiskelija käyt-

tää tarkoituksen-

mukaisia strate-

gioita tekstien 

tulkinnassa. 

Opiskelija kehit-

tää sana- ja käsi-

tevarantoaan si-

ten, että se riit-

tää itsenäiseen 

tekstien tulkin-

taan ja arvioin-

tiin. 

T5 ohjata opiske-

lijaa kriittiseen 

tekstien tulkin-

taan 

s24, s26, s27 Opiskelija har-

jaantuu puhuttu-

jen, kirjoitettujen 

ja monimediais-

ten tekstien kriit-

tiseen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Tekstien tulkinta Opiskelija lukee 

ja ymmärtää yk-

sinkertaisia, kie-

leltään konkreet-

tisia tekstejä tu-

tuissa tilanteissa.  

 

Opiskelija esittää 

niistä kysymyksiä 

ja mielipiteitä yh-

dessä muiden 

Opiskelija lukee 

ja ymmärtää 

myös abstrakteja 

tekstejä.  

 

Opiskelija tekee 

teksteistä päätel-

miä ja esittää nii-

den sisällöstä pe-

rusteltuja mielipi-

teitä.  

Opiskelija käyt-

tää tekstien tul-

kinnan taitoaan 

oppimisen re-

surssina. 

 

Opiskelija arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä 

kysymyksiä. 

 

Opiskelija arvioi 

tekstien vaikutus-

keinoja.  

 

Opiskelija havain-

noi tekstien sel-

laisia merkityksiä, 

joita ei sanota 

suoraan, kuten 

tekstin ajatuskul-

kua, asenteita ja 

näkökulmia. 
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kanssa ja itsenäi-

sesti. 

 

 

Opiskelija ym-

märtää, että 

muut tekstit vai-

kuttavat tekstin 

tulkintaan. 

  

Opiskelija tulkit-

see, miten muut 

tekstit vaikutta-

vat tekstin merki-

tyksiin.  

Tekstien tuottaminen 

T6 rohkaista 

opiskelijaa hyö-

dyntämään eri 

tekstilajeja 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä sekä vah-

vistamaan taitoa 

suunnitella, tuot-

taa ja muokata 

tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

s22, s23, s26–s28 Opiskelija suun-

nittelee, tuottaa 

ja muokkaa teks-

tejä. Hän käyttää 

kertovia, kuvaa-

via ja kantaaotta-

via tekstejä 

omien tekstien 

malleina ja läh-

teinä. 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuotta-

misessa 

Opiskelija tuottaa 

rakenteeltaan, 

kieleltään ja sisäl-

löltään yksinker-

taisia ja konk-

reettisia tekstejä 

itselleen tutuista 

aiheista. 

Opiskelija suun-

nittelee ja tuot-

taa tekstejä eri 

aihepiireistä mal-

lien avulla itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Opiskelija ottaa 

vastaan pa-

lautetta teksteis-

tään.  

 

Opiskelija tuottaa 

tekstilajiltaan 

tunnistettavia 

tekstejä, mutta 

Opiskelija suun-

nittelee, tuottaa 

ja muokkaa teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä tar-

koituksenmukai-

sesti.  

Opiskelija tuottaa 

itsenäisesti teks-

tejä, joissa käyte-

tään eri tekstila-

jien piirteitä mo-

nipuolisesti.  

 

Opiskelija käyttää 

myös muita teks-

tejä omien teks-

tien lähteinä. 
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tekstilajipiirtei-

den hyödyntämi-

nen on rajallista. 

T7 ohjata opiske-

lijaa vakiinnutta-

maan kirjoitetun 

yleiskielen hallin-

taa 

s22–s24, s28 Opiskelija nou-

dattaa kirjoitta-

missaan teks-

teissä yleiskielen 

normeja ja hyö-

dyntää tekstila-

jille tyypillistä sa-

nastoa ja kie-

liopillisia raken-

teita. Hän suju-

voittaa ja vahvis-

taa tekstien tuot-

tamisen taitoaan 

käsin ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Opiskelija kirjoit-

taa tekstejä tu-

tuista aihepii-

reistä. Teksti voi 

olla epäkohe-

renttia, verrat-

tain hankalasti 

luettavaa ja sa-

nastoltaan hyvin 

rajallista. 

  

Opiskelija osaa 

kirjoittaa käsin ja 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyö-

dyntäen. 

 

Opiskelija kirjoit-

taa ymmärrettä-

viä tekstejä kie-

liopillisista puut-

teista huoli-

matta. Sanasto 

voi olla vielä sup-

peaa. Kirjoitetun 

kielen normien 

noudattaminen 

on horjuvaa. 

Opiskelija kirjoit-

taa koherentteja 

tekstejä ja käyt-

tää niissä tarkoi-

tuksenmukaista 

sanastoa ja ra-

kenteita. Kirjoite-

tun kielen nor-

mien noudatta-

minen on melko 

vakiintunutta. 

 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa suju-

vasti käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

hyödyntäen. 

Opiskelija kirjoit-

taa sisällöllisesti 

ja kielellisesti 

monipuolisia 

tekstejä. Kirjoite-

tun kielen nor-

mien noudatta-

minen on vakiin-

tunutta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 auttaa opiske-

lijaa syventä-

mään kielitietoi-

s22–s26 Opiskelija kiin-

nostuu kielen il-

miöistä. Hän tun-

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Opiskelija tunnis-

taa, että kielen-

käyttö vaihtelee 

eri tilanteissa. 

Opiskelija pohtii 

tekstien kielellisiä 

ja tekstuaalisia 

Opiskelija ha-

vainnoi ja eritte-

lee tekstien kie-

Opiskelija tekee 

päätelmiä teks-

tien kielellisistä ja 
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suuttaan ja va-

kiinnuttamaan 

taitoaan vastaan-

ottaa tekstiä eri 

tavoilla eri tilan-

teissa 

nistaa kielen ra-

kenteita ja hyö-

dyntää muodol-

lista ja epämuo-

dollista kieltä kie-

lenkäytön resurs-

sina sekä kielen 

tyylipiirteitä ja 

sävyjä.  

 

Opiskelija ym-

märtää kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

 

Opiskelija tunnis-

taa kirjoitetun ja 

puhutun kielen 

eroja.  

 

Opiskelija hah-

mottaa lauserajat 

ja tunnistaa ver-

bin lauseen kes-

kuksena. 

piirteitä sekä nii-

den merkityksiä 

yhdessä muiden 

kanssa.  

 

Opiskelija tunnis-

taa muodollisen 

ja epämuodolli-

sen kielenkäytön 

ja eri tyylien väli-

siä eroja.  

 

Opiskelija osaa 

hahmottaa lau-

seen rakenne-

osia. 

lellisiä ja tekstu-

aalisia piirteitä 

sekä niiden mer-

kityksiä tarkoi-

tuksenmukaisten 

käsitteiden 

avulla. 

 

Opiskelija ym-

märtää muodolli-

sen ja epämuo-

dollisen kielen-

käytön ja eri tyy-

lien vaikutuksia. 

 

Opiskelija ym-

märtää kielellis-

ten valintojen 

merkityksiä ja 

seurauksia. 

tekstuaalisista 

piirteistä.  

 

Opiskelija hyö-

dyntää kielenkäy-

tössään muodol-

lista ja epämuo-

dollista kieltä.  

 

Opiskelija ym-

märtää kielellis-

ten valintojen 

vaikutuksen mer-

kitysten rakentu-

miseen tekstissä. 

T9 rohkaista 

opiskelijaa avar-

tamaan kulttuu-

rinäkemystään ja 

erittelemään 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

s29, s210 Opiskelija ym-

märtää kielelli-

sesti ja kulttuuri-

sesti monimuo-

toisen oppilaitok-

sen ja yhteiskun-

nan merkityksen. 

Kulttuuritietoi-

suuden kehitty-

minen 

Opiskelija tietää, 

että jokainen yh-

teiskunta on mo-

nikielinen ja kult-

tuurisesti moni-

muotoinen.  

 

Opiskelija tunnis-

taa yksilön ja lä-

hiympäristön 

monikielisyyttä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta.  

 

Opiskelija eritte-

lee yhteiskunnan 

monikielisyyttä 

ja kulttuurista 

monimuotoi-

suutta. 

 

Opiskelija esittää 

näkemyksiä kie-

lellisen ja kult-

tuurisen moni-

muotoisuuden 
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sekä tunnista-

maan kulttuurien 

samanlaisuuksia 

ja erilaisten ilmi-

öiden kulttuuri-

sidonnaisuutta 

Hän tunnistaa 

kulttuurisia eroja 

ja samankaltai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden 

kulttuuri- 

sidonnaisuutta. 

 

Opiskelija tunnis-

taa ja osaa ku-

vata kulttuurisia 

kytköksiä omassa 

elämässään. 

Opiskelija moni-

puolistaa kulttuu-

risia kokemuksi-

aan ja osaa ker-

toa niistä. 

  

Opiskelija osaa 

eritellä kulttuuri-

sia kokemuksi-

aan. 

 

Opiskelija tekee 

havaintoja siitä, 

että kulttuuri, yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten ryh-

mien muodostu-

minen vaikutta-

vat toisiinsa. 

merkityksestä it-

selleen ja yhteis-

kunnalle. 

 

Opiskelija osallis-

tuu aktiivisesti 

yhteisten kult-

tuuristen koke-

musten luomi-

seen. 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa tutustu-

maan suomalai-

seen kulttuuriin 

ja kirjallisuuteen 

s28–s210 Opiskelija lukee 

ja tulkitsee suo-

menkielistä kirjal-

lisuutta, erityi-

sesti suomalaista 

nykykirjallisuutta. 

Hän tutustuu 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheisiin ja ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

Kirjallisuuden ja 

kulttuurin tunte-

mus 

Opiskelija lukee 

lyhyitä, helppota-

juisia suomenkie-

lisiä kaunokirjalli-

sia tekstejä.  

 

Opiskelija erottaa 

fiktiivisen tekstin 

muista teks-

teistä.  

 

Opiskelija hah-

mottaa, että eri 

Opiskelija lukee 

suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä ja kes-

kustelee lukuko-

kemuksestaan 

muiden kanssa.  

 

Opiskelija on tu-

tustunut joihin-

kin suomalaisen 

kirjallisuuden 

päävaiheita edus-

taviin teksteihin.  

Opiskelija lukee 

suomenkielisiä 

kirjoja ja eritte-

lee lukukoke-

mustaan. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä suomalai-

sen kirjallisuuden 

päävaiheita. 

 

Opiskelija osaa 

eritellä kirjalli-

suuden lajien 

Opiskelija lukee 

monipuolisesti 

suomenkielistä 

kirjallisuutta ja 

analysoi luke-

maansa keskus-

telemalla ja kir-

joittamalla.  

 

Opiskelija tuntee 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheita.  
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vaikutuksen te-

okseen. 

aikoina on kirjoi-

tettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Opiskelija tunnis-

taa mallien avulla 

tekstien välisiä 

yhteyksiä.  

 

 

Opiskelija tuntee 

joitakin kirjalli-

suuden lajeja ja 

kuvailee vähin-

tään yhtä niistä.  

 

Opiskelija tunnis-

taa, mihin lajiin 

teksti kuuluu. 

 

piirteitä luke-

mastaan teks-

tistä. 

 

T11 auttaa opis-

kelijaa vakiinnut-

tamaan myön-

teistä käsitystä 

itsestään viesti-

jänä, lukijana, 

tekstien tuotta-

jana sekä kie-

lenoppijana, oh-

jata opiskelijaa 

näkemään ja ver-

taamaan erilaisia 

oppimistyylejä ja 

tapoja sekä oppi-

maan muilta 

s26, s28 Opiskelija vahvis-

taa myönteistä 

käsitystä itses-

tään kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä. Hän 

vertailee ja hyö-

dyntää erilaisia 

oppimisen tapoja 

itsenäisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. 

Viestijäkuvan ke-

hittyminen ja 

oman kielenop-

pimisen reflek-

tointi 

Opiskelija tekee 

havaintoja kie-

lenoppimisestaan 

ja omista oppimi-

sen tavoistaan. 

 

Opiskelija tunnis-

taa vahvuuksiaan 

ja kehittämiskoh-

teitaan kielenop-

pijana ja kielen 

käyttäjänä sekä 

asettaa itselleen 

oppimistavoit-

teita. 

Viestijäkuvan ke-

hittymistä ei käy-

tetä arvosanan 

muodostamisen 

perusteena. 

 

Opiskelija kehit-

tää kielenoppi-

mistaitojaan ja 

hyödyntää moni-

puolisesti ympä-

ristöään kie-

lenoppimisen re-

surssina. 

Opiskelija asettaa 

itselleen haas-

teellisia oppimis-

tavoitteita ja 

edistää yhteistä 

oppimista. 
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Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T12 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään, miten 

kieltä käytetään 

eri tiedonaloilla 

s21–s26 Opiskelijan kieli-

taito kehittyy ar-

kikielestä kohti 

tiedonalojen 

kieltä. 

Eri tiedonalojen 

kielen havain-

nointi 

Opiskelija käsitte-

lee eri tiedonalo-

jen aiheita arki-

kielellä. 

 

Opiskelija ym-

märtää kognitiivi-

sesti melko vaati-

vaa kieltä vahvan 

kontekstin tuen 

avulla. 

 

Opiskelija ym-

märtää kognitii-

visesti vaativaa 

kieltä, mutta tar-

vitsee kontekstin 

tukea. 

Opiskelija tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa. 

 

T13 rohkaista 

opiskelijaa kehit-

tämään tiedon-

hankintataitoja 

sekä oman työs-

kentelyn suun-

nittelua ja arvi-

ointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

s25 Opiskelija käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedonhan-

kintakeinoja teki-

jänoikeuksia nou-

dattaen. Hän 

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

omaa työskente-

lyään itsenäisesti 

ja ryhmässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suun-

nittelu, jäsentä-

minen ja arvioi-

minen 

Opiskelija etsii 

yksittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Opiskelija nou-

dattaa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

 

Opiskelija suun-

nittelee ja arvioi 

työskentelyään 

vain vähän.  

Opiskelija etsii 

tietoa tutuista tai 

annetuista läh-

teistä, mutta kä-

sittelee tietoa 

toistaen.  

 

Opiskelija arvioi 

omaa työskente-

lyään.  

Opiskelija etsii 

tietoa eri läh-

teistä sekä suun-

nittelee, jäsentää 

ja arvioi työsken-

telyään itsenäi-

sesti ja ryh-

mässä. 

 

Opiskelija tuo 

oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn. 

Opiskelija etsii ja 

yhdistelee moni-

puolisesti eri tie-

tolähteiden tie-

toa vertaillen ja 

tiedon luotetta-

vuutta arvioiden.  

 

Opiskelija edistää 

tavoitteellisesti 

yhteistä työsken-

telyä. 
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Toinen kotimainen kieli 
 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä  

 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän opiskeli-

jan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla opiskelijoita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Opiskelijoita 

rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. 

Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppi-

määrälle asetetut tavoitteet. 

 

Opiskelijan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta opiskelijat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, 

saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. 

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-

sanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ruotsin kielen B1-oppimäärän ta-

voitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu koko-

naisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosa-

nan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoit-

teiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin 

ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi 
A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko. 

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

 

Kielenopiskelutaidot 

T1 rohkaista 

opiskelijaa 

rohkaista jatku-

vaan kielenopis-

keluun asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioida oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata opiskelijaa 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

soveltamaan ja 

kehittämään kie-

litaitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Opiskelija oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti ja 

yhdessä muiden 

kanssa. 

 

 Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen sekä ta-

voitteiden aset-

taminen, opiske-

lustrategioiden 

hyödyntäminen, 

oppimisen ref-

lektointi ja vuo-

rovaikutuksessa 

toimimisen tapo-

jen hahmottami-

nen  

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää ruotsin 

kielen taitoaan.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä ta-

Opiskelija osaa 

kuvailla mahdolli-

suuksia kehittää 

ruotsin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää itselle so-

pivia yleisimpiä 

kielenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata joitakin 

Opiskelija osaa 

vertailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää ruotsin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyt-

tyä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

  

Opiskelija osaa 

vertailla tapoja 

Opiskelija osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää ruot-

sin kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää itselle so-

pivia monipuoli-

sia tapoja oppia 

ruotsin kieltä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla ja pohtia 
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seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

Opiskelija oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat.  

 

Opiskelija oppii 

tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tuksessa. 

 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  

T2 rohkaista 

opiskelijaa näke-

mään ruotsin 

taito tärkeänä 

osana elinikäistä 

oppimista ja 

oman kielivaran-

non karttumista 

ja rohkaista ruot-

sinkielisten oppi-

misympäristöjen 

löytämiseen ja 

hyödyntämiseen 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

löytämään ruot-

sinkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä.  

 

Ruotsin kielen 

käyttöalueiden ja 

-mahdollisuuk-

sien tunnistami-

nen omassa elä-

mässä 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä joistakin ai-

neistoista ja toi-

mintaympäris-

töistä, joissa voi 

käyttää ruotsin 

kieltä. 

Opiskelija osaa 

nimetä ruotsin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan. 

 

  

Opiskelija osaa 

vertailla ruotsin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan.  

 

 

Opiskelija osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää ruotsinkielisiä 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 
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myös opiskelun 

ulkopuolella 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3  Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T3 järjestää opis-

kelijoille tilai-

suuksia harjoi-

tella eri viestintä-

kanavia käyttäen 

suullista ja kirjal-

lista viestintää ja 

vuorovaikutusta 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

toimimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus-

taito erilaisissa 

tilanteissa 

Opiskelija selviy-

tyy satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja rutiininomai-

sesta viestintäti-

lanteesta. 

Opiskelija selviy-

tyy satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin.  

  

Opiskelija selviy-

tyy monista rutii-

ninomaisista 

viestintätilan-

teista tukeutuen 

joskus viestintä-

kumppaniin. 

Opiskelija selviy-

tyy monista rutii-

ninomaisista 

viestintätilan-

teista. 

 

Opiskelija pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T4 tukea opiske-

lijaa kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Opiskelija tarvit-

see paljon apu-

keinoja (esim. 

eleet, piirtämi-

nen, sanastot, 

netti). 

 

Opiskelija osaa 

joskus arvailla tai 

Opiskelija tukeu-

tuu viestinnäs-

sään kaikkein 

keskeisimpiin sa-

noihin ja ilmauk-

siin. 

 

Opiskelija tarvit-

see paljon apu-

keinoja. 

Opiskelija osallis-

tuu viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja.  

 

Opiskelija osaa 

reagoida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin, pienin elein 

Opiskelija osallis-

tuu viestintään ja 

tarvitsee vain sa-

tunnaisesti apu-

keinoja.  

 

Opiskelija osaa 

reagoida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin. 
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päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Opiskelija osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

 

Opiskelija osaa 

pyytää toista-

mista tai hidasta-

mista.  

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin, tai muun-

laisella minimi-

palautteella.  

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa melko usein 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Opiskelija osaa 

soveltaa jonkin 

verran viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään. 

T5 auttaa opiske-

lijaa laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

käyttämään eri-

laisia 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Opiskelija osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

Opiskelija osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Opiskelija osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvia il-

mauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa ti-

lanteissa. 

Opiskelija selviy-

tyy joistakin ly-

hyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää joi-

takin kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-
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missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa. 

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1  Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T6 rohkaista 

opiskelijaa tulkit-

semaan monen-

tyyppisiä puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja ruotsinkieli-

siä tekstejä 

oman edistymi-

sen kannalta so-

pivimmalla vai-

keustasolla 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

tulkitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Opiskelija ym-

märtää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Opiskelija tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

  

  

Opiskelija ym-

märtää harjoitel-

tua, tuttua sanas-

toa ja ilmaisuja 

sisältävää muuta-

man sanan mit-

taista kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Opiskelija tunnis-

taa tekstistä yk-

sittäisiä tietoja.  

Opiskelija ym-

märtää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana.  

 

Opiskelija pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Opiskelija ym-

märtää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sekä 

hidasta puhetta 

sisältäviä teks-

tejä. 

 

Opiskelija pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T7 tarjota opis-

kelijalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista erilaisista 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

myös ääntämi-

seen ja tekstin si-

sällön kannalta 

oleellisimpiin ra-

kenteisiin 

rub1–rub8 Opiskelija oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

 

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja. 

 

Opiskelija ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Opiskelija pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Opiskelija ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia.  

Opiskelija osaa 

rajallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa 

ja perustason 

lauserakenteita.  

 

Opiskelija pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä.  

 

Opiskelija ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettä-

västi. 

Opiskelija pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Opiskelija osaa 

keskeistä perus-

sanastoa ja ra-

kenteita.  

 

Opiskelija osaa 

soveltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissa kuin har-

joitelluissa il-

mauksissa. 
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Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T8 ohjata opiske-

lijaa tutustu-

maan pohjois-

maiseen kieliym-

päristöön sekä 

Pohjoismaita yh-

distäviin arvoihin 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

tuntemaan suo-

menruotsalaista 

ja pohjoismaista 

kieliympäristöä 

sekä suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja.  

 

Opiskelija oppii 

tuntemaan Poh-

joismaita yhdistä-

viä arvoja.  

Pohjoismaisen 

kieliympäristön 

ja arvojen hah-

mottaminen  

Opiskelija osaa 

nimetä Pohjois-

maat ja joitakin 

pohjoismaisia 

kieliä. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä suo-

menruotsalaisista 

ja pohjoismai-

sista kulttuu-

reista ja elämän-

muodoista.  

Opiskelija osaa 

nimetä Pohjois-

maat ja niiden vi-

ralliset kielet. 

 

Opiskelija tietää, 

että ruotsia pu-

hutaan eri tavoin 

Suomessa ja 

Ruotsissa. 

 

Opiskelija osaa 

kertoa suomen-

ruotsalaisista ja 

pohjoismaisista 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

 

Opiskelija osaa 

kertoa ruotsin 

kielestä käyttö-

kielenä Suo-

messa ja 

Pohjoismaissa. 

 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä 

joistakin Suo-

messa ja Ruot-

sissa käytetyn 

ruotsin kielen 

erityispiirteistä. 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

Opiskelija osaa 

kuvailla ruotsin 

kieltä käyttökie-

lenä Suomessa ja 

Pohjoismaissa.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa joistakin 

Suomessa ja 

Ruotsissa käyte-

tyn ruotsin kielen 

erityispiirteistä.  

 

Opiskelija osaa 

vertailla suomen-

ruotsalaisia ja 

pohjoismaisia 

kulttuureita ja 

elämänmuotoja. 

T9 ohjata opiske-

lijaa havaitse-

maan, millaisia 

rub1–rub8 Opiskelija oppii 

löytämään ruot-

Kielellinen päät-

tely 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin ruotsin 

Opiskelija osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä ruotsin 
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säännönmukai-

suuksia ruotsin 

kielessä on sekä 

käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisen tu-

kena 

sin kielen sään-

nönmukaisuuksia 

ja vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin.  

 

Opiskelija oppii 

käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan ruot-

sin kielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä ruotsin 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

kielen säännön-

mukaisuuksista.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Opiskelija osaa 

kertoa ruotsin 

kielen keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

  

 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Opiskelija tuntee 

ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa käyt-

tää niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen.  

 

Vieraat kielet 

Englanti, A-oppimäärä 

 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  
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Arviointi on monipuolista, ja se antaa opiskelijoille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän opiskeli-

jan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla opiskelijoita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Opiskelijoita 

rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. 

Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppi-

määrälle asetetut tavoitteet. 

 

Opiskelijan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikkoon. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta opiskelijat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, 

saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvo-

sanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt englannin kielen A-oppimäärän 

tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen 

arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin kielen A-oppimää-

rän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta 

voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppimäärän päättö-

arviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi 

B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikosta.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  
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oppimisen  

tavoitteet 

Kielenopiskelutaidot 

T1 rohkaista 

opiskelijaa jatku-

vaan kielenopis-

keluun, asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia eng-

lantia ja arvioida 

oppimistaan itse-

näisesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata opiskelijaa 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

soveltamaan ja 

kehittämään kie-

litaitoaan itsenäi-

sesti myös koulun 

päätyttyä.  

 

Opiskelija oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti ja 

yhdessä muiden 

kanssa. 

 

Opiskelija oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen sekä ta-

voitteiden aset-

taminen, opiske-

lustrategioiden 

hyödyntäminen, 

oppimisen ref-

lektointi ja vuo-

rovaikutuksessa 

toimimisen tapo-

jen hahmottami-

nen  

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää englannin 

kielen taitoaan.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä tavoista 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tuksessa. 

Opiskelija osaa 

kuvailla mahdolli-

suuksia kehittää 

englannin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata joitakin 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Opiskelija osaa 

vertailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää englannin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla tapoja 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tuksessa. 

 

Opiskelija osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää eng-

lannin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia englannin 

kieltä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla ja pohtia 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  
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Opiskelija oppii 

tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

T2 kannustaa 

löytämään kiin-

nostavia englan-

ninkielisiä sisäl-

töjä ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

käsitystä globali-

soituvasta maail-

masta ja siinä 

toimimisen mah-

dollisuuksista  

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

löytämään eng-

lanninkielisiä ai-

neistoja ja toi-

mintaympäris-

töjä, jotka laajen-

tavat käsitystä 

globalisoituvasta 

maailmasta.  

 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittäminen 

englannin kieltä 

käyttämällä 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä joistakin ai-

neistoista ja toi-

mintaympäris-

töistä, joissa voi 

käyttää englannin 

kieltä. 

Opiskelija osaa 

nimetä englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka edistävät 

hänen oppimis-

taan. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka edistävät 

hänen oppimis-

taan.  

 

 

Opiskelija osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää englanninkie-

lisiä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

  

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2  

T3 rohkaista 

opiskelijaa osal-

listumaan kes-

kusteluihin mo-

nenlaisista tä-

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

toimimaan aktii-

visesti erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus-

taito erilaisissa 

tilanteissa 

Opiskelija selviy-

tyy monista rutii-

ninomaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen joskus 

Opiskelija selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista ja 

Opiskelija pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mie-

lipiteitään melko 

Opiskelija pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 
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män elämänko-

kemukseen sopi-

vista aiheista, 

joissa voidaan 

käsitellä myös 

mielipiteitä 

viestintäkumppa-

niin. 

pystyy enene-

vässä määrin ole-

maan aloitteelli-

nen viestintäti-

lanteessa. 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

mielipiteitään 

myös joissakin 

vaativammissa ti-

lanteissa, kuten 

keskusteltaessa 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

T4 tukea opiske-

lijan aloitteelli-

suutta viestin-

nässä, kompen-

saatiokeinojen 

käytössä ja mer-

kitysneuvottelun 

käymisessä 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

olemaan aloit-

teellinen vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

 

Opiskelija oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö  

Opiskelija osallis-

tuu viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja. 

  

Opiskelija osaa 

reagoida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin, pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin 

Opiskelija osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään käyttäen 

tarvittaessa vaki-

osanontoja pyy-

täessään tarken-

nusta avainsa-

noista.  

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin. 

 

Opiskelija käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

Opiskelija pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin.  

 

Opiskelija osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen 

sekä pystyy neu-

vottelemaan tun-

Opiskelija pystyy 

olemaan aloit-

teellinen tuttua 

aihetta käsittele-

vässä vuorovai-

kutustilanteessa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani ym-

märtänyt viestin, 

korjata väärinym-

märryksiä sekä 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

 

Opiskelija pystyy 

neuvottelemaan 
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usein. kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

temattomien il-

mauksien merki-

tyksistä. 

tuntemattomien 

ja melko mutkik-

kaidenkin ilmauk-

sien merkityk-

sistä. 

T5 auttaa opiske-

lijaa tunnista-

maan viestinnän 

kulttuurisia piir-

teitä ja tukea 

opiskelijoiden ra-

kentavaa kult-

tuurienvälistä 

viestintää 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

tunnistamaan 

viestinnän kult-

tuurisia piirteitä.  

 

Opiskelija oppii 

käyttämään kieltä 

kulttuurien väli-

sessä viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Opiskelija osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa sosi-

aalisissa kontak-

teissa. 

Opiskelija osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Opiskelija pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Opiskelija osoit-

taa tuntevansa 

tärkeimmät koh-

teliaisuussään-

nöt. 

 

Opiskelija pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Opiskelija osoit-

taa tuntevansa 

tärkeimmät koh-

teliaisuussäännöt 

ja osaa kiinnittää 

huomiota kielen-

käytön muodolli-

suuteen.  

 

Opiskelija pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risia käytänteitä. 
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Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T6 tarjota opis-

kelijalle mahdol-

lisuuksia kuulla ja 

lukea monenlai-

sia itselleen mer-

kityksellisiä yleis-

kielisiä ja yleista-

juisia tekstejä 

erilaisista läh-

teistä sekä tul-

kita niitä käyt-

täen erilaisia 

strategioita 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

tulkitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä.  

 

Opiskelija oppii 

tekstien ymmär-

tämisstrategi-

oita.  

Tekstien tulkin-

tataidot 

Opiskelija ym-

märtää yksinker-

taista, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Opiskelija pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 

Opiskelija pystyy 

seuraamaan 

hyvin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen sekä ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Opiskelija osaa 

päätellä tunte-

mattomien sano-

jen merkityksiä 

asiayhteydestä.  

 

Opiskelija ym-

märtää pääasiat 

ja joitakin yksi-

tyiskohtia selke-

ästä ja lähes nor-

maalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta 

tekstistä. 

 

Opiskelija ym-

märtää yhtei-

seen kokemuk-

seen tai yleistie-

toon perustuvaa 

puhetta tai kirjoi-

tettua tekstiä. 

 

Opiskelija löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

Opiskelija ym-

märtää pääasiat 

ja useita yksityis-

kohtia hieman 

vaativammasta 

normaalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä. 

 

Opiskelija ym-

märtää yhteiseen 

kokemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Opiskelija löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-
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keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2  Taitotaso B1.1 Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T7 ohjata opiske-

lijaa tuottamaan 

sekä puhuttua 

että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin ylei-

sistä ja itselleen 

merkityksellisistä 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

rakenteiden mo-

nipuolisuuteen ja 

ohjaten hyvään 

ääntämiseen 

ena1–ena8 Opiskelija oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen englannin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

 

Opiskelija oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Opiskelija osaa 

rajallisen 

määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita. 

 

Opiskelija pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia 

viestejä sekä ään-

tää harjoitellut il-

maisut ymmär-

rettävästi. 

Opiskelija osaa 

kuvata luettelo-

maisesti (ikä-

kaudelleen tyy-

pillisiä) jokapäi-

väiseen elämään 

liittyviä asioita 

käyttäen taval-

lista sanastoa ja 

joitakin idiomaat-

tisia ilmauksia 

sekä perustason 

rakenteita ja jos-

kus hiukan vaati-

vampiakin. 

 

Opiskelija osaa 

soveltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

Opiskelija osaa 

kertoa ydinkoh-

dat ja myös hiu-

kan yksityiskoh-

tia erilaisista jo-

kapäiväiseen elä-

mään liittyvistä 

itseään kiinnos-

tavista todelli-

sista tai kuvit-

teellisista ai-

heista. 

 

Opiskelija käyt-

tää melko laajaa 

sanastoa ja ra-

kennevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Opiskelija osaa 

kertoa ydinkoh-

dat ja useita yksi-

tyiskohtia erilai-

sista jokapäiväi-

seen elämään liit-

tyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai ku-

vitteellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä yleisiä fraa-

seja ja idiomeja. 

 

Opiskelija osaa 

soveltaa useita 

ääntämisen pe-
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sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

Opiskelija osaa 

soveltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa.  

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T8 motivoida 

opiskelijaa arvos-

tamaan omaa 

kieli- ja kulttuuri-

taustaansa sekä 

Suomen ja maail-

man kielellistä ja 

kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

ja kohtaamaan 

ihmisiä ilman ar-

vottavia en-

nakko-oletuksia  

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

arvostamaan 

omaa kieli- ja 

kulttuuritaus-

taansa sekä Suo-

men ja maailman 

kielellistä ja kult-

tuurista moni-

muotoisuutta ja 

kohtaamaan ih-

misiä ilman arvot-

tavia ennakko-

oletuksia.  

 Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Opiskelijaa ohja-

taan pohtimaan 

kokemuksiaan 

osana itsearvioin-

tia. 

 

 

   

T9 edistää opis-

kelijan taitoa 

pohtia englannin 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

tuntemaan eng-

lannin kielen ase-

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

maita, joissa eng-

lantia puhutaan. 

Opiskelija osaa 

kertoa, missä 

englantia puhu-

taan ja että sitä 

Opiskelija osaa 

kertoa englannin 

asemasta maail-

mankielenä. 

Opiskelija osaa 

pohtia englannin 

asemaa maail-
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asemaan ja vari-

antteihin liittyviä 

ilmiöitä ja arvoja 

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. 

 

Opiskelija oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja.  

 

 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen  

 

 

 

Opiskelija osaa 

kertoa jotakin 

kielialueen mai-

den kulttuureista 

ja elämänmuo-

doista.  

puhutaan eri ta-

voin. 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

 

 

Opiskelija osaa 

vertailla kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

mankielenä ja sii-

hen liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia englan-

nin kielessä on, 

miten samoja 

asioita ilmaistaan 

muissa kielissä 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisen 

tukena. 

ena1–ena8 Opiskelija oppii 

löytämään eng-

lannin kielen 

säännönmukai-

suuksia ja vertai-

lemaan englannin 

kieltä muihin kie-

liin.  

 

Opiskelija oppii 

käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Kielellinen päät-

tely 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuk-

sista. 

 

 

Opiskelija osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan eng-

lannissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista.  

Opiskelija osaa 

kertoa, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Opiskelija osaa 

kertoa englannin 

kielen kielitiedon 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 



 

41 
 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä englan-

nin kielen kielitie-

don käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen.  

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehit-

tämiseen. 

. 

Opiskelija tuntee 

englannin kielen 

keskeisiä kielitie-

don käsitteitä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

 

Vieras kieli, A-oppimäärä 
 

 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

Arviointi on monipuolista, ja se antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän opiskelijan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla opiskelijoita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Opiskelijoita rohkais-

taan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summa-

tiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle 

asetetut tavoitteet. 

 

Opiskelijan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitai-

don asteikkoon. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta opiskelijat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, 

saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  
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Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen A-oppimäärän tavoit-

teet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonais-

arviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan 

kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 

hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T19) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa A2.2 ja B1.1 välitasoksi 

A2.2/B1.1. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

Kielenopiskelutaidot 

T1 rohkaista 

opiskelijaa jatku-

van kielenopiske-

luun, asettamaan 

tavoitteita, hyö-

dyntämään mo-

nipuolisia tapoja 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

soveltamaan ja 

kehittämään kie-

litaitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä.  

 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen sekä ta-

voitteiden aset-

taminen, opiske-

lustrategioiden 

hyödyntäminen, 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää vieraan 

kielen taitoaan.  

 

Opiskelija osaa 

kuvailla mahdolli-

suuksia kehittää 

vieraan kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä 

 

Opiskelija osaa 

vertailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää vieraan kie-

len taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Opiskelija osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää vie-

raan kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 
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oppia kieliä ja ar-

vioida oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata opis-

kelijaa myöntei-

seen vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on vies-

tin välittyminen 

Opiskelija oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja ref-

lektoimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa.  

 

Opiskelija käyttää 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat.  

 

Opiskelija oppii 

tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

 

oppimisen ref-

lektointi ja vuo-

rovaikutuksessa 

toimimisen tapo-

jen hahmottami-

nen  

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Opiskelija osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata joitakin 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

 

 

 

Opiskelija osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla ja pohtia 

tapoja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

T2 kannustaa 

opiskelijaa löytä-

mään hyödyllisiä 

kohdekielisiä si-

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

löytämään koh-

dekielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittäminen 

opiskeltavaa 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä joistakin ai-

neistoista ja toi-

Opiskelija osaa 

nimetä kohdekie-

lisiä aineistoja ja 

toimintaympäris-

Opiskelija osaa 

vertailla kohde-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

Opiskelija osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää kohdekielisiä 
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sältöjä ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

käsitystä maail-

masta ja siinä 

toimimisen mah-

dollisuuksista  

jotka laajentavat 

käsitystä globali-

soituvasta maail-

masta.  

. 

kieltä käyttä-

mällä 

mintaympäris-

töistä, joissa voi 

käyttää kohde 

kieltä. 

töjä, jotka edistä-

vät hänen oppi-

mistaan. 

. 

edistävät hänen 

oppimistaan  

 

aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä 

omaa oppimis-

taan edistääk-

seen. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.2 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2  Taitotaso 

A2.2/B1.1  

T3 rohkaista 

opiskelijaa har-

joittelemaan mo-

nenlaisia jokapäi-

väisiä viestintäti-

lanteita sekä toi-

mimaan niissä 

aloitteellisesti 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

toimimaan joka-

päiväisissä vies-

tintätilanteissa 

aloitteellisesti. 

Vuorovaikutus-

taito erilaisissa 

tilanteissa 

Opiskelija selviy-

tyy satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Opiskelija pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

Opiskelija selviää 

jo kohtalaisesti 

monenlaisista jo-

kapäiväisistä 

viestintätilan-

teista.  

 

Opiskelija pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan 

aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

Opiskelija selviää 

melko vaivatto-

masti monista 

jokapäiväisistä 

viestintätilan-

teista.  

 

Opiskelija pystyy 

olemaan aloit-

teellinen monen-

laisissa viestintä-

tilanteissa. 

T4 ohjata opiske-

lijaa olemaan ak-

tiivinen viestintä-

tilanteessa sekä 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

toimimaan aktii-

visesti viestintäti-

lanteessa. Hän 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Opiskelija tukeu-

tuu viestinnäs-

sään kaikkein 

Opiskelija osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään turvautuen 

Opiskelija osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään.  

Opiskelija osallis-

tuu enenevässä 

määrin viestin-

tään, osaa pyytää 
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syventämään tai-

toaan käyttää 

kohdekielisiä 

viestinnän kei-

noja, vakiintu-

neita fraaseja, 

kierto- ja täyteil-

mauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

oppii hyödyntä-

mään viestintä-

strategioita. 

keskeisimpiin sa-

noihin ja ilmauk-

siin. 

 

Opiskelija tarvit-

see paljon apu-

keinoja.  

 

Opiskelija osaa 

pyytää toista-

mista tai hidasta-

mista. 

harvemmin ei-

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

 

Opiskelija käyt-

tää tarvittaessa 

vakiosanontoja 

pyytäessään tar-

kennusta avain-

sanoista.  

 

Opiskelija joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin ja käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

tarkennusta 

avainsanoista ja 

varmistaa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 

viestin. 

 

Opiskelija osaa 

satunnaisesti 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

T5 ohjata opiske-

lijaa kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

käyttämään koh-

dekieltä kulttuu-

risesti sopivalla 

tavalla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Opiskelija osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

Opiskelija selviy-

tyy lyhyistä sosi-

aalisista tilan-

teista ja osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

Opiskelija osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin 

tarkoituksiin, ku-

Opiskelija osaa 

käyttää kieltä eri-

laisiin tarkoituk-

siin. 

 

Opiskelija pystyy 

keskustelemaan 
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nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

 

puhuttelumuo-

toja, esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdotuk-

sia ja anteeksi-

pyyntöjä ja vas-

tata sellaisiin. 

ten tiedonvaih-

toon sekä mieli-

piteiden ja asen-

teiden asianmu-

kaiseen ilmaise-

miseen.  

 

Opiskelija pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2  Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 Taitotaso 

A2.2/B1.1 

T6 tarjota opis-

kelijalle mahdol-

lisuuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata käyttä-

mään tulkinnassa 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

tulkitsemaan pu-

huttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Hän oppii teks-

tien ymmärtä-

misstrategioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Opiskelija ym-

märtää harjoitel-

tua, tuttua sanas-

toa ja ilmaisuja 

sisältävää muuta-

man sanan mit-

taista kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Opiskelija ym-

märtää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

  

Opiskelija ym-

märtää lyhyiden, 

Opiskelija pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

Opiskelija pystyy 

seuraamaan sel-

väpiirteisen asia-

puheen pääaja-

tusta, tunnistaa 

usein ympärillään 

käytävän keskus-

telun aiheen, ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 
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päättelytaitoa ja 

keskeisen sisäl-

lön ymmärtä-

mistä 

Opiskelija tunnis-

taa tekstistä yk-

sittäisiä tietoja. 

yksinkertaisten, 

itseään 

kiinnostavien 

viestien ydinsisäl-

lön ja tekstin 

pääajatukset tut-

tua sanastoa 

sisältävästä, en-

nakoitavasta 

tekstistä. 

 

Opiskelija pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

aiheen, ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Opiskelija osaa 

päätellä tunte-

mattomien sano-

jen merkityksiä 

asiayhteydestä. 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Opiskelija osaa 

päätellä tunte-

mattomien sano-

jen merkityksiä 

asiayhteydestä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 Taitotaso A2.2 

T7 tarjota opis-

kelijalle mahdol-

lisuuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta laajene-

vasta aihepiiristä 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita.  

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Opiskelijaosaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Opiskelija osaa 

rajallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Opiskelija pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

Opiskelija osaa 

kuvata luettelo-

maisesti (ikä-

kaudelleen tyy-

pillisiä) jokapäi-

väiseen elämään 

liittyviä asioita 

käyttäen taval-

lista sanastoa ja 
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keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

Opiskelija oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

Opiskelija ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Opiskelija pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

ja konkreettista 

sanastoa.  

 

Opiskelija osaa 

helposti ennakoi-

tavan perussa-

naston ja monia 

keskeisimpiä ra-

kenteita.  

 

Opiskelija osaa 

soveltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

joitakin idiomaat-

tisia ilmauksia 

sekä perustason 

rakenteita ja jos-

kus hiukan vaati-

vampiakin.  

 

Opiskelija osaa 

soveltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T8 motivoida 

opiskelijaa arvos-

tamaan omaa 

kieli- ja kulttuuri-

taustaansa sekä 

Suomen ja maail-

man kielellistä ja 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

arvostamaan 

omaa kieli- ja 

kulttuuritaus-

taansa sekä Suo-

men ja maailman 

kielellistä ja kult-

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 
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kulttuurista mo-

nimuotoisuutta 

ja kohtaamaan 

ihmisiä ilman ar-

vottavia en-

nakko-oletuksia  

tuurista moni-

muotoisuutta ja 

kohtaamaan ih-

misiä ilman ar-

vottavia en-

nakko-oletuksia.  

 

T9 edistää opis-

kelijan taitoa 

pohtia opiskelta-

van kielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä il-

miöitä ja arvoja 

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja.  

 

Opiskelija oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen  

 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa jotakin 

kielialueen mai-

den kulttuureista 

ja elämänmuo-

doista. 

Opiskelija osaa 

kertoa, missä 

kohdekieltä pu-

hutaan ja että 

sitä puhutaan eri 

tavoin. 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elä-

mänmuotoja.  

 

 

Opiskelija osaa 

kertoa kohdekie-

len asemasta 

maailmankie-

lenä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elä-

mänmuotoja 

Opiskelija osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä 

maailmassa.  

 

Opiskelija osaa 

vertailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

(x)a1–(x)a8 Opiskelija oppii 

löytämään koh-

dekielen sään-

nönmukaisuuksia 

ja vertailemaan 

Kielellinen päät-

tely 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

Opiskelija osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista.  

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 



 

50 
 

suuksia opiskel-

tavassa kielessä 

on, miten samoja 

asioita ilmaistaan 

muissa kielissä 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisen 

tukena 

kohdekieltä mui-

hin kieliin.  

 

Opiskelija oppii 

käyttämään koh-

dekielen kielitie-

don käsitteitä op-

pimisensa tu-

kena. 

 säännönmukai-

suuksia. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

  

Opiskelija osaa 

kertoa kohdekie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

 

 

soveltaa niitä. 

 

Opiskelija osaa 

vertailla, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Opiskelija tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

Matematiikka 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 
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Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan 

opiskelumotivaatiota. Palaute tukee opiskelijan myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Opiskelijoille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edisty-

misestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa opiskelijoita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmär-

tämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa opiskelijoita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.  

  

Opiskelijoilla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa opiskelijat oppivat asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suh-

teessa tavoitteisiin. Lisäksi opiskelijoita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua 

kohtaan.  

  

Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. 

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa 

otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.  

  

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen 

matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella ohjataan opiskelijoita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. 

Opiskelijoita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.  

  

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

  

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun opiskeli-

jan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai opiskelijan näyttöä arvioidaan.  
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Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä 

havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana.  

  

Opetuksen  

tavoite 

Kurssit Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 vahvistaa 

opiskelijan moti-

vaatiota, positii-

vista minäkuvaa 

ja itseluotta-

musta matema-

tiikan oppijana 

ma1–ma8 Opiskelija oppii 

tunnistamaan, 

mitkä asiat ja 

opiskelutavat 

motivoivat häntä. 

 

Opiskelija pyrkii 

vahvistamaan 

positiivista minä-

kuvaansa ja itse-

luottamusta ma-

tematiikan oppi-

jana. 

  Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

joita ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

     

T2 kannustaa 

opiskelijaa otta-

maan vastuuta 

ma1–ma8 Opiskelija aloit-

taa työskentelyn, 

ylläpitää sitä ja 

Vastuunottami-

nen opiskelusta 

Opiskelija kyke-

nee ohjattuna 

Opiskelija työs-

kentelee osin it-

Opiskelija ottaa 

vastuun omasta 

oppimisestaan ja 

Opiskelija ottaa 

vastuuta ryhmän 

toiminnasta ja 
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matematiikan 

oppimisesta sekä 

yksin että yh-

dessä toimien 

arvioi, milloin 

työskentely on 

saatu päätök-

seen. Hän osallis-

tuu omatoimi-

sesti ryhmän toi-

mintaan. 

aloittamaan työs-

kentelyn ja ylläpi-

tämään sitä. 

senäisesti ja saat-

taa työskentelyn 

ohjattuna lop-

puun. 

 

Opiskelija osallis-

tuu ryhmän toi-

mintaan vaihtele-

vasti. 

osallistuu raken-

tavasti ryhmän 

toimintaan. 

pyrkii kehittä-

mään koko ryh-

män osaamista. 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata opiske-

lijaa havaitse-

maan ja ymmär-

tämään oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä 

ma1–ma8 Opiskelija havait-

see ja ymmärtää 

oppimiensa asioi-

den välisiä yh-

teyksiä. Hän osaa 

kuvailla, selittää 

ja soveltaa ym-

märtämäänsä. 

Opittujen asioi-

den yhteydet 

Opiskelija havait-

see ohjattuna 

opittavien asioi-

den välisiä yh-

teyksiä. 

Opiskelija havait-

see ja kuvailee 

oppimiensa asioi-

den välisiä yh-

teyksiä. 

Opiskelija löytää 

ja selittää perus-

tellen oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä. 

Opiskelija yhdis-

tää oppimiaan 

asioita ja kuvai-

lee, mistä opittu-

jen asioiden yh-

teys johtuu. 

T4 harjaannuttaa 

opiskelijaa täs-

mälliseen mate-

maattiseen il-

maisuun suulli-

sesti ja kirjalli-

sesti 

ma1–ma8 Opiskelija ilmai-

see matemaat-

tista ajatteluaan 

täsmällisesti eri 

ilmaisukeinoja 

käyttäen. 

Ilmaisu Opiskelija ilmai-

see ohjattuna 

matemaattista 

ajatteluaan jolla-

kin tavalla. 

Opiskelija ilmai-

see matemaat-

tista ajatteluaan 

joko suullisesti 

tai kirjallisesti. 

Opiskelija ilmai-

see matemaat-

tista ajatteluaan 

sekä suullisesti 

että kirjallisesti. 

Opiskelija ilmai-

see perustellen 

matemaattista 

ajatteluaan. 
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T5 tukea opiske-

lijaa loogista ja 

luovaa ajattelua 

vaativien mate-

maattisten teh-

tävien ratkaise-

misessa ja siinä 

tarvittavien tai-

tojen kehittymi-

sessä 

 

T6 ohjata opiske-

lijaa arvioimaan 

ja kehittämään 

matemaattisia 

ratkaisujaan sekä 

tarkastelemaan 

kriittisesti tulok-

sen mielekkyyttä 

 

ma1–ma8 Opiskelija jäsen-

tää ongelmia, 

tunnistaa niistä 

matemaattista 

informaatiota ja 

ratkaisee niitä 

sekä arvioi ja ke-

hittää ratkaisu-

aan ja tarkastelee 

tuloksen mielek-

kyyttä.  

Matemaattisten 

ratkaisujen tuot-

taminen, arvi-

ointi ja kehittä-

minen 

Opiskelija jäsen-

tää ohjattuna on-

gelmia ja ratkai-

see osia ongel-

masta sekä selit-

tää ohjattuna 

tuottamansa rat-

kaisun. 

Opiskelija osaa 

poimia annetusta 

ongelmasta ma-

temaattisen in-

formaation ja rat-

kaisee ohjattuna 

ongelmia.  

 

Opiskelija pohtii 

tuloksen mielek-

kyyttä ja arvioi 

ohjattuna ratkai-

suaan. 

Opiskelija jäsen-

tää ja ratkaisee 

loogista ja luo-

vaa ajattelua 

vaativia ongel-

mia sekä arvioi 

kriittisesti ratkai-

suaan ja tulok-

sen mielek-

kyyttä. 

Opiskelija tutkii, 

onko olemassa 

muita ratkaisu-

vaihtoehtoja. 

T7 rohkaista 

opiskelijaa sovel-

tamaan matema-

tiikkaa muissakin 

oppiaineissa ja 

ympäröivässä 

yhteiskunnassa 

ma1–ma8 Opiskelija tunnis-

taa ja käyttää 

matematiikkaa 

eri ympäristöissä 

ja toisissa oppiai-

neissa sekä muo-

toilee ongelmia 

Matematiikan 

soveltaminen 

Opiskelija tunnis-

taa matematiikan 

käyttömahdolli-

suudet ympäril-

lään ja tietää on-

gelman mate-

Opiskelija sovel-

taa matematiik-

kaa muotoillen 

ongelmia mate-

matiikan kielelle 

Opiskelija sovel-

taa matematiik-

kaa eri ympäris-

töissä muotoillen 

reaalimaailman 

ongelmia mate-

matiikan kielelle. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä, 

kuinka matema-

tiikkaa sovelle-

taan yhteiskun-

nassa. 
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matematiikan 

kielelle. 

maattisen muo-

toilun tarpeelli-

suuden. 

annettuja esi-

merkkejä nou-

dattaen. 

Opiskelija hyö-

dyntää matema-

tiikan taitojaan 

eri tilanteissa. 

T8 ohjata opiske-

lijaa tiedonhal-

linta- ja analy-

sointitaitoja sekä 

opastaa opiskeli-

jaa tiedon kriitti-

seen tarkaste-

luun 

ma1–ma8 Opiskelija hankkii 

ja analysoi tietoa 

ja pohtii sen to-

denperäisyyttä ja 

merkitsevyyttä. 

Tiedon analy-

sointi ja kriitti-

nen tarkastelu 

Opiskelija osaa 

vertailla ohjat-

tuna tietoa mate-

maattisella pe-

rusteella. 

Opiskelija käsitte-

lee ja esittää tie-

toa annetun esi-

merkin mukai-

sesti. 

Opiskelija käsit-

telee ja esittää 

tietoa sekä poh-

tii sen uskotta-

vuutta.  

Opiskelija tulkit-

see tietoa sekä 

arvioi tiedon luo-

tettavuutta. 

T9 opastaa opis-

kelijaa sovelta-

maan tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa matematii-

kan opiskelussa 

sekä ongelmien 

ratkaisemisessa 

ma1–ma8 Opiskelija sovel-

taa tarkoituksen-

mukaista tekno-

logiaa matematii-

kan opiskelussa 

ja ongelmia rat-

kaistaessa.  

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Opiskelija tutus-

tuu matematii-

kan oppimista tu-

kevaan ohjelmis-

toon ja käyttää 

sitä ohjatusti. 

Opiskelija käyttää 

sopivaa ohjelmis-

toa omien tuo-

tosten laatimi-

seen ja matema-

tiikan opiskeluun. 

Opiskelija käyt-

tää tieto- ja vies-

tintäteknologiaa 

matemaattisten 

ongelmien tar-

kastelemiseen ja 

ratkaisemiseen.  

Opiskelija sovel-

taa ja yhdistää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa tutki-

vassa työskente-

lyssä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 
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T10 vahvistaa 

päättely- ja pääs-

sälaskutaitoa 

sekä kannustaa 

opiskelijaa käyt-

tämään laskutai-

toaan eri tilan-

teissa 

ma1–ma8 Opiskelija tekee 

päätelmiä ja las-

kelmia arjen toi-

mintojensa tu-

eksi. Hän rohkais-

tuu käyttämään 

päässälaskutaito-

aan. 

Päättely- ja las-

kutaito 

Opiskelija laskee 

päässään lyhyitä 

laskutoimituksia 

ja löytää ohjat-

tuna matemaatti-

sia säännönmu-

kaisuuksia. 

Opiskelija laskee 

päässään lasku-

toimituksia ja 

löytää mate-

maattisia sään-

nönmukaisuuk-

sia. 

Opiskelija käyt-

tää aktiivisesti 

päättely- ja pääs-

sälaskutaitoa. 

Opiskelija laskee 

päässään moni-

vaiheisia lasku-

toimituksia ja so-

veltaa päättely-

kykyään eri tilan-

teissa. 

T11 ohjata opis-

kelijaa kehittä-

mään kykyään 

laskea peruslas-

kutoimituksia ra-

tionaaliluvuilla 

ma1, ma2 Opiskelija laskee 

peruslaskutoimi-

tuksia rationaali-

luvuilla. 

Peruslaskutoimi-

tukset rationaali-

luvuilla 

Opiskelija laskee 

samannimisten, 

positiivisten mur-

tolukujen yh-

teen- ja vähen-

nyslaskuja.  

 

Opiskelija laskee 

positiivisten mur-

tolukujen yh-

teen- ja vähen-

nyslaskuja.  

 

Opiskelija kertoo 

ja jakaa murtolu-

vun kokonaislu-

vulla.  

Opiskelija osaa 

sujuvasti perus-

laskutoimituksia 

rationaaliluvuilla. 

Opiskelija hyö-

dyntää rationaali-

lukujen peruslas-

kutoimituksia on-

gelmanratkai-

sussa.  

T12 tukea opis-

kelijaa laajenta-

maan lukukäsit-

teen ymmärtä-

mistä reaalilukui-

hin 

ma1, ma2 Opiskelija ym-

märtää reaalilu-

kujen algebralli-

sia, järjestys- ja 

tarkkuusominai-

suuksia sekä tu-

tustuu piihin ja 

neliöjuureen. 

Lukukäsite Opiskelija sijoit-

taa annetun desi-

maaliluvun luku-

suoralle. 

 

Opiskelija tuntee 

alkuluvun käsit-

teen.  

Opiskelija pyöris-

tää luvun annet-

tuun tarkkuu-

teen. 

Opiskelija tunnis-

taa rationaalilu-

vun ja irrationaa-

liluvun eron.  

 

Opiskelija pyöris-

tää luvun oike-

aan tarkkuuteen. 

Opiskelija ym-

märtää tarkan ar-

von ja likiarvon 

eron sekä määrit-

tää lukujen suu-

ruusjärjestyksen. 
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T13 tukea opis-

kelijaa laajenta-

maan ymmärrys-

tään prosentti-

laskennasta 

ma6 Opiskelija ym-

märtää prosentin 

ja prosenttiyksi-

kön käsitteet ja 

kertoo niiden 

käytöstä eri tilan-

teissa. Hän laskee 

prosenttiosuu-

den, prosenttilu-

vun osoittaman 

määrän sekä 

muutos- ja ver-

tailuprosentin. 

Prosentin käsite 

ja prosenttilas-

kenta 

Opiskelija selit-

tää, päättelee tai 

laskee prosentti-

osuuden.  

Opiskelija laskee 

prosenttiluvun 

osoittaman mää-

rän kokonaisuu-

desta sekä muu-

toksen suuruu-

den ja muutok-

sen prosentteina. 

Opiskelija osaa 

käyttää prosent-

tilaskennan eri 

menetelmiä. 

 

Opiskelija ym-

märtää prosen-

tin ja prosent-

tiyksikön välisen 

eron.  

Opiskelija tekee 

suhteellista ver-

tailua ja hyödyn-

tää prosenttilas-

kentaa eri tilan-

teissa.  

T14 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään tuntemat-

toman käsitteen 

ja kehittämään 

yhtälönratkaisu-

taitojaan 

ma3, ma4 Opiskelija ym-

märtää tunte-

mattoman ja lau-

sekkeen käsitteet 

sekä ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen ja vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälöitä päätte-

lemällä ja symbo-

lisesti.  

 

Opiskelija käyttää 

verrantoa. 

Tuntemattoman 

käsite ja yhtälön-

ratkaisutaidot 

Opiskelija yhdis-

tää samanmuo-

toisia termejä. 

 

Opiskelija ratkai-

see ohjattuna en-

simmäisen as-

teen yhtälöitä.  

 

Opiskelija tunnis-

taa suoraan ver-

rannollisuuden. 

Opiskelija sieven-

tää lausekkeita. 

 

Opiskelija ym-

märtää yhtäsuu-

ruuden säilymi-

sen ja ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen yhtälön 

symbolisesti ja 

ohjattuna ratkai-

see vaillinaisen 

toisen asteen yh-

tälön.  

Opiskelija ym-

märtää yhtäsuu-

ruuden käsitteen 

ja ratkaisee vailli-

naisen toisen as-

teen yhtälön 

symbolisesti.  

 

Opiskelija osaa 

ratkaista verran-

non. 

Opiskelija käyttää 

sujuvasti tunte-

matonta yhtälön 

muodostami-

sessa ja hyödyn-

tää yhtälönrat-

kaisun taitoja on-

gelmanratkai-

sussa.  
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Opiskelija osaa 

muodostaa ver-

rannon. 

T15 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään muuttujan 

käsite ja tutus-

tuttaa funktion 

käsitteeseen. 

Ohjata opiskeli-

jaa harjoittele-

maan funktion 

kuvaajan tulkit-

semista ja tuot-

tamista 

ma3, ma4, ma7 Opiskelija laajen-

taa käsitystään 

muuttujista kah-

den muuttujan 

yhtälöihin ja piir-

tää ensimmäisen 

ja toisen asteen 

funktion kuvaa-

jia.  

 

Opiskelija tekee 

päätelmiä funk-

tion ja sen kuvaa-

jan välisestä yh-

teydestä. 

Muuttujan ja 

funktion käsit-

teet sekä kuvaa-

jien tulkitsemi-

nen ja tuottami-

nen 

Opiskelija laskee 

lausekkeen arvon 

ja piirtää pisteen 

(x,y) kuvan koor-

dinaatistoon. 

 

Opiskelija tunnis-

taa nousevan ja 

laskevan suoran 

kuvaajan koordi-

naatistosta ja yh-

tälöstä.  

Opiskelija piirtää 

ensimmäisen as-

teen funktion ku-

vaajan ja ratkai-

see ohjattuna yh-

tälöparin graafi-

sesti.  

Opiskelija ym-

märtää muuttu-

jan ja funktion 

käsitteet n sekä 

osaa piirtää 

funktion kuvaa-

jia.  

 

Opiskelija ratkai-

see annetun yh-

tälöparin algeb-

rallisesti. 

Opiskelija käyttää 

yhtälöparia on-

gelmanratkai-

sussa ja ymmär-

tää yhtälönrat-

kaisun geometri-

sen merkityksen. 

 

Opiskelija osaa 

tulkita kuvaajia 

monipuolisesti.  

T16 tukea opis-

kelijaa ymmärtä-

mään geomet-

rian käsitteitä ja 

niiden välisiä yh-

teyksiä 

ma5 Opiskelija tuntee 

pisteen, suoran, 

kulman, janan ja 

puolisuoran kä-

sitteet ja niihin 

liittyviä ominai-

Geometrian kä-

sitteet ja niiden 

väliset yhteydet 

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää 

kulmia ja moni-

kulmioita ja las-

kee ohjattuna nii-

hin liittyviä las-

kuja. 

Opiskelija piirtää 

pisteen suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita. 

  

Opiskelija hyö-

dyntää perustel-

len geometrian 

peruskäsitteisiin 

ja yhdenmuotoi-

suuteen liittyviä 

ominaisuuksia. 

Opiskelija käyttää 

yhdenmuotoi-

suutta ongelman-

ratkaisussa.  
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suuksia. Hän ni-

meää monikulmi-

oita, tietää niiden 

ominaisuuksia ja 

laskee niiden pii-

rejä.  

 

Opiskelija ym-

märtää yhden-

muotoisuuden ja 

yhtenevyyden kä-

sitteet. 

 

Opiskelija piirtää 

suoran suhteen 

symmetrisiä kuvi-

oita.  

Opiskelija löytää 

vastinosat yhden-

muotoisista kuvi-

oista.  

 

Opiskelija ym-

märtää mitta-

kaavan käsit-

teen.  

T17 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään ja hyödyn-

tämään suora-

kulmaiseen kol-

mioon ja ympy-

rään liittyviä 

ominaisuuksia 

ma5, ma8 Opiskelija ym-

märtää suorakul-

maisen kolmion 

ominaisuuksia ja 

hyödyntää Pytha-

goraan lausetta 

ja trigonometri-

sia funktioita. 

 

Opiskelija tietää 

ympyrään liitty-

viä käsitteitä ja 

ominaisuuksia 

sekä osaa laskea 

Suorakulmaisen 

kolmion ja ympy-

rän ominaisuu-

det 

Opiskelija laskee 

ohjattuna hypo-

tenuusan pituu-

den. 

 

Opiskelija osaa 

tutkia kolmion 

suorakulmai-

suutta. 

 

Opiskelija tunnis-

taa ympyrään liit-

tyviä käsitteitä ja 

laskee ohjattuna 

Opiskelija ratkai-

see suorakulmai-

sen kolmion si-

vun pituuden 

Pythagoraan lau-

seella ja löytää 

kulmalle vierei-

sen ja vastaisen 

kateetin ja hypo-

tenuusan sekä 

tietää, miten ne 

liittyvät trigono-

metrisiin funkti-

oihin. 

 

Opiskelija ratkai-

see annetusta 

suorakulmai-

sesta kolmiosta 

kulmien suuruu-

det ja sivujen pi-

tuudet.  

 

Opiskelija ym-

märtää kehäkul-

man ja keskus-

kulman käsitteet 

sekä laskee kes-

Opiskelija käyttää 

Pythagoraan lau-

setta ja sen kään-

teislausetta sekä 

trigonometriaa 

ongelmanratkai-

sussa.  
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ympyrän kehän 

pituuden. 

ympyrän kehän 

pituuden. 

Opiskelija laskee 

ympyrän kehän 

pituuden. 

kuskulmaa vas-

taavan kaaren 

pituuden. 

T18 kannustaa 

opiskelijaa kehit-

tämään taitoaan 

laskea pinta-

aloja ja tilavuuk-

sia 

ma5, ma8 Opiskelija tietää 

avaruuskappalei-

siin liittyviä nimi-

tyksiä ja ominai-

suuksia. Hän osaa 

laskea tasokuvi-

oiden pinta-aloja 

sekä kappaleiden 

tilavuuksia ja vai-

pan pinta-aloja. 

Hän soveltaa tie-

tojaan käytännön 

tilanteisiin ja te-

kee pinta-alayksi-

köiden, tilavuus-

yksiköiden ja ve-

tomittojen välillä 

muunnoksia. 

Pinta-alojen ja ti-

lavuuksien lasku-

taito 

Opiskelija muun-

taa yleisimmin 

käytettyjä pinta-

alan ja tilavuu-

den yksiköitä. 

  

Opiskelija osaa 

laskea suorakul-

mion pinta-alan 

ja suorakulmai-

sen särmiön tila-

vuuden. 

Opiskelija muun-

taa pinta-alan ja 

tilavuuden yksi-

köitä. 

  

Opiskelija laskee 

yleisimpien taso-

kuvioiden pinta-

alat ja kappalei-

den tilavuudet.  

Opiskelija käyt-

tää pinta-ala- ja 

tilavuusyksiköi-

den muunnoksia.  

 

Opiskelija laskee 

yksittäisen taso-

kuvion pinta-

alan ja kappa-

leen tilavuuden 

sekä vaipan 

pinta-alan. 

 

Opiskelija laskee 

keskuskulmaa 

vastaavan sekto-

rin pinta-alan.  

Opiskelija laskee 

moniosaisen ta-

sokuvion pinta-

alan, kappaleen 

tilavuuden ja vai-

pan pinta-alan 

sekä hyödyntää 

osaamistaan on-

gelmanratkai-

sussa. 

T19 ohjata opis-

kelijaa määrittä-

mään tilastollisia 

tunnuslukuja ja 

ma6, ma7 Opiskelija hallit-

see aineistojen 

keräämisen, luo-

kittelun, analy-

Tilastolliset tun-

nusluvut ja to-

dennäköisyyslas-

kenta 

Opiskelija lukee 

tiedon pylväs-, 

viiva- ja ympyrä-

diagrammista 

sekä taulukosta. 

Opiskelija esittää 

tiedon sopivalla 

diagrammilla tai 

taulukolla. 

  

Opiskelija hallit-

see keskeiset ti-

lastolliset tun-

nusluvut.  

Opiskelija havain-

noi ja vertailee 

tutkimuksia tilas-

tollisia tunnuslu-

kuja hyödyntäen. 
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laskemaan to-

dennäköisyyksiä 

soinnin ja rapor-

toinnin. Hän lu-

kee ja tulkitsee 

diagrammeja 

sekä tekee en-

nusteita niihin 

perustuen.  

 

Opiskelija laskee 

keskiarvon ja 

määrittää tyyp-

piarvon sekä me-

diaanin ja tekee 

niiden perus-

teella päätelmiä.  

 

Opiskelija määrit-

tää klassisen ja ti-

lastollisen toden-

näköisyyden sekä 

ymmärtää niiden 

antamaa infor-

maatiota. 

  

Opiskelija laskee 

keskiarvon ja 

määrittää ohjat-

tuna tyyppiarvon 

ja mediaanin. 

  

Opiskelija päätte-

lee ohjattuna 

klassisia toden-

näköisyyksiä.  

  

Opiskelija laskee 

tavallisimpia kes-

kilukuja, määrit-

tää vaihteluvälin 

ja osaa ohjattuna 

kertoa tutkimus-

tuloksista ja joh-

topäätöksistä. 

  

Opiskelija laskee 

klassisia toden-

näköisyyksiä. 

Opiskelija hyö-

dyntää tilastolas-

kentaa anne-

tussa pienessä 

tutkimusaineis-

tossa. 

 

Opiskelija osaa 

määrittää klassi-

sia ja tilastollisia 

todennäköisyyk-

siä. 

  

Opiskelija käyttää 

todennäköisyys-

laskentaa ongel-

manratkaisussa. 

T20 ohjata opis-

kelijaa kehittä-

mään algorit-

ma1–ma8 Opiskelija ym-

märtää algoritmi-

sen ajattelun pe-

riaatteita. Hän 

Algoritminen 

ajattelu ja ohjel-

mointitaidot 

Opiskelija tunnis-

taa yksinkertai-

sen algoritmin 

askeleet ja testaa 

Opiskelija käyttää 

ehtolausetta ja 

tunnistaa ohjel-

Opiskelija sovel-

taa algoritmisen 

ajattelun peri-

Opiskelija hyö-

dyntää ohjel-

mointia ongel-

mien ratkaisussa. 
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mista ajattelu-

aan sekä taito-

aan soveltaa ma-

tematiikkaa ja 

ohjelmointia on-

gelmien ratkaise-

miseen 

osaa lukea, kom-

mentoida, tul-

kita, testata, 

suunnitella ja oh-

jelmoida pieniä 

ohjelmia, joilla 

ratkaistaan mate-

maattisia ongel-

mia. 

ohjattuna val-

miita ohjelmia. 

man toistoraken-

teen. sekä testaa 

ohjelmia. 

aatteita ja ohjel-

moi pieniä ohjel-

mia. 

 

Opiskelija muok-

kaa ja kehittää 

ohjelmaa. 
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Uskonto 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi uskonnossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

  

Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla opiskelijan oppimista, osaamista ja työskentelyä sekä tarkastele-

malla opiskelijoiden monimuotoisia tuotoksia. Arviointiin kuuluu sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja taitojen summatiivi-

nen arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa opiskelijat saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Opiskeli-

joille annettava palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Opiskelijoiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään osana formatiivista arviointia. 

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt uskonnon tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimää-

rän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosa-

nan 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvi-

oinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Myös työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvauk-

set sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

  

Päättöarvosanaa annettaessa opiskelijan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan 

myös hyödyntää, kun opiskelijan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai opiskelijan näyttöä arvioidaan.  

  

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus arvosa-

nalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  
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T1 ohjata opiske-

lija havaitse-

maan uskonnon 

ja kulttuurin mo-

nimuotoinen 

vuorovaikutus 

sekä uskontoon 

liittyvä moni-

muotoisuus 

u1 Opiskelija ymmär-

tää uskonnon ja 

kulttuurin moni-

puolista vuorovai-

kutusta ja uskon-

toon liittyvää mo-

nimuotoisuutta. 

Uskontojen mo-

nimuotoisuuden 

sekä kulttuuris-

ten ja yhteiskun-

nallisten vaiku-

tusten hahmot-

taminen 

 

 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti ym-

päristöstä erilai-

sia uskontoon 

liittyviä asioita, 

kuten rakennuk-

sia ja symboleja.  

Opiskelija tunnis-

taa ympäristöstä 

erilaisia uskon-

toon liittyviä asi-

oita.  

  

Opiskelija osaa 

yhdistää uskon-

toon liittyviä kä-

sitteitä ja ilmiöitä 

toisiinsa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä opiskelta-

vaan uskontoon 

liittyvästä moni-

muotoisuudesta. 

  

Opiskelija osoit-

taa ymmärtä-

vänsä, että us-

konto ja kult-

tuuri ovat vuoro-

vaikutuksessa 

keskenään. 

  

Opiskelija tunnis-

taa uskontoihin 

liittyviä asioita 

eri kulttuureissa 

ja yhteiskun-

nissa. 

Opiskelija osaa 

antaa monipuoli-

sia esimerkkejä 

opiskeltavan us-

konnon sisäisestä 

monimuotoisuu-

desta.  

  

Opiskelija osaa 

kuvailla uskon-

non ja kulttuurin 

vuorovaikutusta 

monipuolisesti.  

  

Opiskelija tunnis-

taa ja osaa ni-

metä uskontoihin 

liittyviä asioita eri 

kulttuureissa ja 

yhteiskunnissa. 

T2 auttaa opiske-

lijaa syventy-

mään opiskelta-

van uskonnon 

juuriin, lähteisiin, 

u1 Opiskelija syven-

tää tietojaan opis-

keltavasta uskon-

nosta ja sen vaiku-

tuksista sekä har-

Opiskeltavaa us-

kontoa koskevan 

tiedon hallitse-

minen 

Opiskelija osaa 

antaa esimerkin 

opiskeltavan us-

konnon opetuk-

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä opiskeltavan 

uskonnon ope-

tuksista.  

  

Opiskelija osaa 

kertoa opiskelta-

van uskonnon 

perusopetuksista 

ja tärkeimpien 

Opiskelija osaa 

analysoida opis-

keltavan uskon-

non perusope-

tuksia sekä tär-
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oppiin ja opetuk-

siin sekä levin-

neisyyteen ja 

vaikutukseen eri 

puolilla maail-

maa 

jaantuu hankki-

maan lisätietoa 

niistä.  

sista sekä esimer-

kin sen tärkeim-

mistä lähteistä.  

  

Opiskelija osaa 

kertoa opiskelta-

van uskonnon 

synnystä. 

Opiskelija osaa 

kertoa opiskelta-

van uskonnon 

synnystä, läh-

teistä, vaikutuk-

sista ja levinnei-

syydestä.  

  

Opiskelija osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta. 

lähteiden sisäl-

löstä. 

  

Opiskelija osaa 

kuvailla opiskel-

tavan uskonnon 

syntyä, levinnei-

syyttä ja vaiku-

tuksia eri puolilla 

maailmaa. 

  

Opiskelija osaa 

hankkia lisätie-

toa opiskelta-

vasta uskon-

nosta ja kiinnit-

tää huomiota 

tiedon lähteiden 

luotettavuuteen. 

keimpien lähtei-

den sisältöä ja 

tulkintoja. 

  

Opiskelija osaa 

kuvailla opiskel-

tavan uskonnon 

syntyä, kehitystä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maail-

maa.  

  

Opiskelija osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja ar-

vioida tiedon läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

T3 ohjata opiske-

lija perehtymään 

uskontoihin ja 

katsomuksiin eri 

puolilla maail-

maa ja Suomessa 

u1 Opiskelija ymmär-

tää, mitä ovat 

maailmanuskon-

not, uskonnotto-

muus ja katso-

mukset ja miten 

Maailmanuskon-

tojen ja erilais-

ten katsomusten 

tunteminen 

Opiskelija osaa 

nimetä kaksi us-

kontoa ja tunnis-

taa ohjatusti nii-

den keskeisiä 

piirteitä.  

  

Opiskelija osaa 

nimetä maail-

manuskontoja ja 

kertoa niiden 

keskeisistä piir-

teistä.  

  

Opiskelija osaa 

kuvailla eri maa-

ilmanuskontojen 

pääpiirteitä ja 

vertailla niitä. 

  

Opiskelija osaa 

analysoida eri 

maailmanuskon-

tojen pääpiir-

teitä.  
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siten, että opis-

kelija ymmärtää 

uskonnon ja kult-

tuurin vuorovai-

kutussuhteen, 

tuntee maailman 

suurten uskonto-

perinteiden eri-

tyispiirteitä ja 

yhdistäviä teki-

jöitä sekä tutus-

tuu uskonnotto-

muuteen 

ne eroavat toisis-

taan. Hän harjaan-

tuu hankkimaan 

lisätietoa niistä. 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti us-

konnon ja uskon-

nottomuuden 

eroja. 

Opiskelija osaa 

kuvailla uskon-

non ja uskonnot-

tomuuden eroja. 

  

Opiskelija osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

Opiskelija osaa 

käyttää käsitteitä 

uskonto, uskon-

nottomuus ja 

katsomus mie-

lekkäissä yhteyk-

sissä. 

  

Opiskelija osaa 

hankkia lisätie-

toa uskonnoista 

ja katsomuksista. 

Opiskelija osaa 

kuvailla uskon-

noissa ja uskon-

nottomuudessa 

vallitsevaa moni-

naisuutta.  

  

Opiskelija osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista ja 

kiinnittää huo-

miota tiedon läh-

teiden luotetta-

vuuteen.  

T4 ohjata opiske-

lija tuntemaan 

eri uskontoperin-

teiden tapoja ja 

symboleita 

u1 Opiskelija tunnis-

taa ja ymmärtää 

eri uskontojen ta-

poja ja symbo-

leita. 

Uskonnon ja 

kulttuurin luku-

taito 

Opiskelija tunnis-

taa annetuista 

esimerkeistä us-

kontoon liittyviä 

tapoja. 

Opiskelija osaa 

kertoa vähintään 

kolmen uskon-

non keskeisistä 

tavoista.  

  

Opiskelija tunnis-

taa annetusta 

materiaalista us-

konnollisia sym-

boleita. 

Opiskelija osaa 

kuvailla ja ni-

metä eri uskon-

tojen tapoja. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja osaa ni-

metä uskonnolli-

sia symboleja. 

Opiskelija osaa 

analysoida eri us-

kontojen tapoja. 

  

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä uskonnolli-

sista symboleista 

ja kertoa niiden 

merkityksestä. 
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T5 auttaa opiske-

lijaa havaitse-

maan ja arvioi-

maan erilaisia ar-

gumentaation 

tapoja ja hah-

mottamaan us-

konnon ja tie-

teen kielen väli-

siä eroja 

u1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan ja 

arvioimaan erilai-

sia argumentaa-

tion tapoja sekä 

hahmottamaan 

uskonnon ja tie-

teen kielen välisiä 

eroja. Hän kehit-

tää valmiuksiaan 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja pe-

rustella omia nä-

kemyksiään. 

Uskonnollisen ja 

tieteellisen kie-

len erottaminen 

sekä ajattelun ja 

vuorovaikutuk-

sen taidot 

Opiskelija erottaa 

selkeästi uskon-

nollisen ja selke-

ästi tieteellisen 

väitteen toisis-

taan. 

Opiskelija tunnis-

taa tieteelliselle 

ja uskonnolliselle 

kielelle ominaisia 

piirteitä.  

  

Opiskelija osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää omia nä-

kemyksiään.  

Opiskelija tunnis-

taa erilaisia argu-

mentaation ta-

poja sekä uskon-

non ja tieteen 

kielen välisiä 

eroja. 

  

Opiskelija osaa 

kuunnella tois-

ten näkemyksiä 

ja esittää perus-

teluja omille nä-

kemyksilleen. 

Opiskelija osaa 

analysoida us-

konnollisten ja 

tieteellisten pe-

rustelujen sekä 

uskonnon ja tie-

teen kielen eroja.  

  

Opiskelija osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

perustella joh-

donmukaisesti 

omia näkemyksi-

ään. 

T6 auttaa opiske-

lijaa arvioimaan 

uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaa-

juista merkitystä 

ihmisten valinto-

jen perusteina ja 

ohjaajina 

u1 Opiskelija kehittää 

valmiuksiaan poh-

tia uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaajuista 

merkitystä ihmis-

ten valintojen pe-

rusteina ja ohjaa-

jina. 

Uskontojen ja 

katsomusten 

merkityksen ym-

märtäminen yk-

silöiden elä-

mässä ja globaa-

listi 

Opiskelija tunnis-

taa annetuista 

esimerkeistä us-

konnollisia ja kat-

somuksellisia nä-

kökohtia, jotka 

vaikuttavat ih-

misten valintoi-

hin. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä uskontojen 

ja katsomusten 

vaikutuksesta ih-

misten valintoi-

hin ja toimintaan. 

Opiskelija osaa 

kuvailla uskonto-

jen ja katsomus-

ten maailman-

laajuista merki-

tystä ihmisten 

valintojen perus-

teina ja ohjaa-

jina. 

Opiskelija osaa 

pohtia uskonto-

jen ja katsomus-

ten merkitystä ih-

misten valintojen 

perusteina ja oh-

jaajina sekä an-

taa tästä esi-

merkkejä eri puo-

lilta maailmaa.  
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T7 rohkaista 

opiskelijaa koh-

taamaan erilaisia 

ihmisiä myöntei-

sen vuorovaiku-

tuksen hengessä 

jatko-opinnoissa, 

työelämässä ja 

vapaa-ajalla 

u1 Opiskelija kehittää 

valmiuksiaan ra-

kentavaan vuoro-

vaikutukseen eri-

laisten ihmisten 

kanssa nyt ja tule-

vaisuudessa jatko-

opinnoissa, työ-

elämässä ja va-

paa-ajalla. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

joita ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

   

  

Elämänkatsomustieto 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon sekä opiskelijoiden monimuotoisten tuotosten 

tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, ai-

heen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Opiskelijoiden itsearviointia 

ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättö-

arvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoit-

teet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarvi-

ointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-

reissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
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hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodos-

tettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään opiskelijoiden kykyä etsiä hyvää elämää ja korostetaan opiskelijoiden 

kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Elämänkatsomustiedossa tuetaan opiskelijan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä 

ja avointa pohdiskelemista. 

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

T1 ohjata opiske-

lijaa tunnista-

maan, ymmärtä-

mään ja käyttä-

mään katsomuk-

sellisia käsitteitä 

et1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 

käyttämään kat-

somuksellisia kä-

sitteitä. 

Käsitteiden hal-

linta ja sovelta-

minen 

Opiskelija tunnis-

taa joitakin kat-

somuksellisia kä-

sitteitä (kuten 

elämänkatso-

mus, uskonto, 

uskonnotto-

muus). 

 

Opiskelija osaa 

kuvata maail-

mankatsomuk-

sen, maailman-

kuvan ja elämän-

katsomuksen kä-

sitteet. 

 

 

 

Opiskelija ym-

märtää maail-

mankatsomuk-

sen, maailman-

kuvan ja elämän-

katsomuksen kä-

sitteet sekä tun-

nistaa niiden vä-

lisiä suhteita ja 

osaa käyttää 

niitä. 

 

Opiskelija tunnis-

taa, ymmärtää ja 

osaa soveltaa 

katsomuksellisia 

käsitteitä omassa 

katsomukselli-

sessa ajattelus-

saan ja tuotoksis-

saan. 
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T2 vahvistaa 

opiskelijan katso-

muksellista ja 

kulttuurista yleis-

sivistystä muun 

muassa perehty-

mällä Unescon 

maailmanperin-

töohjelmaan 

et1 Opiskelija raken-

taa yleissivistystä 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista ja 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelmasta. 

 

 

Tiedollinen yleis-

sivistys 

Opiskelija osaa 

nimetä vähintään 

yhden kulttuurin 

perustekijän (ku-

ten pukeutumi-

nen, kieli, ruoka, 

juhlat, elinkeino, 

toimeentulo, tek-

nologia) ja yhden 

Unescon maail-

manperintökoh-

teen. 

Opiskelija osaa 

kuvata kahta eri 

kulttuuria tai kat-

somusta sekä 

tunnistaa näiden 

yhtäläisyyksiä ja 

eroja.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa joistain 

Unescon maail-

manperintöohjel-

man piirteistä ja 

nimetä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

Opiskelija osaa 

hankkia tietoa 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohdista ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

Opiskelija ym-

märtää kulttuu-

rista ja katso-

muksellista moni-

naisuutta sekä 

osaa suhteuttaa 

omaa kulttuu-

rista ja katso-

muksellista ase-

maansa maail-

man kulttuu-

reissa ja perin-

nössä.  

 

Opiskelija osaa 

kuvailla Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohtia ja ni-

metä useimmat 

kotimaiset ja joi-

tain ulkomaisia 

maailmanperin-

tökohteita. 
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T3 ohjata opiske-

lijaa tuntemaan 

erilaisia uskon-

nottomia ja us-

konnollisia katso-

muksia, niiden 

keskinäistä vuo-

rovaikutusta 

sekä tiedon ja 

tutkimuksen roo-

lia katsomusten 

arvioinnissa 

et1 Opiskelija oppii 

tuntemaan erilai-

sia katsomuksia, 

niiden keski-

näistä vuorovai-

kutusta sekä tie-

don ja tutkimuk-

sen roolia katso-

musten arvioin-

nissa. 

Tiedollinen yleis-

sivistys ja taito 

soveltaa sitä ar-

vostelukykyisesti 

Opiskelija osaa 

nimetä vähintään 

kaksi erilaista 

katsomusta (ku-

ten kristinusko, 

marxismi ja vega-

nismi).  

Opiskelija osaa 

nimetä seemiläi-

sen monoteismin 

ja 

sekulaarin huma-

nismin keskeisiä 

piirteitä.  

 

Opiskelija tietää, 

että katsomuk-

sellisia kysymyk-

siä voi lähestyä 

tieteellisesti. 

Opiskelija tunnis-

taa ja osaa ni-

metä keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien olennai-

sia piirteitä ja ke-

hityskulkuja, eri-

tyisesti seemiläi-

sen monoteismin 

ja sekulaarin hu-

manismin histo-

riallisia, kulttuu-

risia ja yhteiskun-

nallisia vaiheita.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa, miten 

katsomuksia voi 

tarkastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

Opiskelija ym-

märtää keskeis-

ten maailman-

katsomusten ja 

kulttuurien tär-

keimpiä piirteitä 

ja kehityskulkuja, 

erityisesti seemi-

läisen monoteis-

min ja sekulaarin 

humanismin his-

toriallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  

 

Opiskelija osaa 

selittää, miten 

katsomuksia voi 

tarkastella tutki-

vasti ja tieteelli-

sesti. 

T4 ohjata opiske-

lijaa tuntemaan 

uskonnollisen 

et1 Opiskelija oppii 

tutkimaan ja 

pohtimaan us-

konnollisen ajat-

Ymmärtäminen Opiskelija osaa 

ohjatusti hankkia 

informaatiota us-

konnoista ja us-

kontokritiikistä. 

Opiskelija tunnis-

taa, mitä uskon-

nollinen ajattelu 

on, ja tietää, mitä 

uskontokritiikki 

Opiskelija osaa 

selittää uskon-

nollisen ajattelun 

luonnetta ja an-

taa esimerkkejä 

Opiskelija osaa 

eritellä uskon-

nollisen ajattelun 

luonnetta, ym-
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ajattelun ja us-

kontokritiikin pe-

rusteita 

telun ja uskonto-

kritiikin perus-

teita. 

tarkoittaa, sekä 

osaa osittain itse-

näisesti hakea in-

formaatiota asi-

asta.  

uskontokritiikin 

pääpiirteistä ja 

osaa hakea infor-

maatiota asiasta. 

märtää uskonto-

kritiikin pääpiir-

teitä sekä osaa 

itsenäisesti ha-

kea tietoa asi-

asta. 

T5 ohjata opiske-

lija tuntemaan 

katsomusvapaus 

ihmisoikeutena 

sekä katsomus-

vapauden tur-

vaamisen kansal-

lisia ja kansainvä-

lisiä keinoja 

et1 Opiskelija oppii 

ymmärtämään 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena sekä pereh-

tyy katsomusva-

pauden turvaa-

misen kansallisiin 

ja kansainvälisiin 

keinoihin  

Käsitteiden hal-

linta ja tiedolli-

nen yleissivistys 

Opiskelija osaa 

antaa esimerkin  

katsomusvapau-

desta.  

Opiskelija tunnis-

taa katsomusva-

pauden ihmisoi-

keutena.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä vähintään 

yhden keinon, 

jolla katsomusva-

pautta turva-

taan.  

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä katsomusva-

paudesta ihmis-

oikeutena ja 

osaa antaa esi-

merkkejä joista-

kin katsomusva-

pauden turvaa-

misen keinoista 

ja niiden puut-

teista erilaisissa 

tilanteissa. 

Opiskelija selit-

tää katsomusva-

pauden ihmisoi-

keutena ja joita-

kin katsomusva-

pauden turvaa-

misen keinoista 

sekä osaa eritellä 

niiden puutteita 

erilaisissa tilan-

teissa. 

T6 ohjata opiske-

lija analysoimaan 

erilaisia katso-

muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

et1 Opiskelija oppii 

hahmottamaan 

erilaisia katso-

muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

Ymmärtäminen 

ja arvostelukyky 

Opiskelija osaa 

kuvata jonkin 

katsomuksellisen 

ratkaisun ja ohja-

tusti nimetä jon-

kin siihen liitty-

vän perusteen  

Opiskelija osaa 

kuvata jonkin 

katsomuksellisen 

ratkaisun ja osaa 

nimetä jonkin sii-

hen liittyvän yksi-

Opiskelija osaa 

kuvata erilaisten 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä 

Opiskelija osaa 

eritellä ja arvi-

oida erilaisten 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä 
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yhteisöllisiä pe-

rusteita 

yhteisöllisiä pe-

rusteita 

(kuten se, ettei 

ihminen käytä 

lentokonetta eet-

tisistä syistä). 

löllisen ja yhtei-

söllisen perus-

teen. 

 

ja yhteisöllisiä 

perusteluja.  

ja yhteisöllisiä 

perusteita ja 

osaa verrata 

omia katsomuk-

sellisia ratkaisu-

jaan niihin. 

T7 kannustaa 

opiskelijaa maail-

man moninai-

suuden ja kaik-

kien yhdenver-

taisen kohtelun 

hyväksymiseen 

ja ymmärtämi-

seen 

et1 Opiskelija oppii 

hyväksymään ja 

ymmärtämään 

maailman moni-

naisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun. 

Ymmärtäminen, 

arvostelukyky, 

vuorovaikutus-

taidot ja toimin-

tavalmiudet 

Opiskelija osaa 

antaa esimerkin 

maailman moni-

naisuudesta sekä 

kaikkien ihmisten 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Opiskelija osaa 

kuvata maailman 

monimuotoi-

suutta ja antaa 

esimerkkejä ih-

misten yhdenver-

taisesta kohte-

lusta. 

Opiskelija ym-

märtää maail-

man monimuo-

toisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun merkityksen 

 

Opiskelija ym-

märtää ja osaa 

perustella maail-

man monimuo-

toisuuden ja kaik-

kien yhdenvertai-

sen kohtelun 

merkityksen. 

 

T8 ohjata opiske-

lija huomaamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittämään eet-

tistä ajatteluaan 

et1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittää eettistä 

ajatteluaan.  

Käsitteiden hal-

linta ja sovelta-

minen 

Opiskelija tunnis-

taa joistain te-

oista eettisen 

ulottuvuuden, 

kuten onko teko 

oikein, väärin vai 

ei kumpaakaan. 

Opiskelija osaa 

tunnistaa eettisiä 

käsitteitä (kuten 

arvo, velvolli-

suus, oikeus, va-

paus, vastuu, 

tasa-arvo ja rei-

luus).  

 

Opiskelija osaa 

käyttää eettistä 

käsitteistöä sekä 

osaa tulkita ja so-

veltaa sitä. 

 

Opiskelija osaa 

perustella eetti-

siä näkemyksi-

ään johdonmu-

kaisesti. 

Opiskelija osaa 

käyttää moni-

puolisesti eettisiä 

käsitteitä sekä 

tulkita ja soveltaa 

niitä perustellusti 

omassa ajattelus-

saan. 

 



 

74 
 

Opiskelija osaa 

perustella eetti-

siä näkemyksi-

ään. 

T9 rohkaista 

opiskelijaa pohti-

maan omien va-

lintojensa vaiku-

tusta kestävään 

tulevaisuuteen 

paikallisesti ja 

globaalisti sekä 

toimimaan vas-

tuullisesti kestä-

vän tulevaisuu-

den hyväksi 

et1 Opiskelija oppii 

pohtimaan ja ym-

märtämään 

omien valintojen 

vaikutusta kestä-

vään tulevaisuu-

teen paikallisesti 

ja globaalisti. 

Käsitteiden hal-

linta, arvostelu-

kyky ja toiminta-

valmiudet 

Opiskelija tunnis-

taa jonkin kestä-

vän tulevaisuu-

den edellytyksen.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

suuteen.  

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä kestävän tu-

levaisuuden edel-

lytyksistä.  

 

Opiskelija ym-

märtää, että 

omat teot voivat 

vaikuttaa tulevai-

suuteen paikalli-

sesti ja globaalisti 

(kuten kierrätyk-

sen, kulutusvalin-

tojen sekä har-

rastuneisuuden 

kautta). 

Opiskelija osaa 

nimetä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kes-

tävään tulevai-

suuteen liittyviä 

edellytyksiä ja 

tarkastella kestä-

vän elämäntavan 

merkitystä tule-

vaisuudelle.  

 

Opiskelija tuntee 

keinoja vaikuttaa 

paikallisesti ja 

globaalisti. 

Opiskelija osaa 

eritellä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kestä-

vään tulevaisuu-

teen liittyviä 

edellytyksiä sekä 

kuvailla ja arvi-

oida keinoja vai-

kuttaa tulevai-

suuden ongel-

miin paikallisesti 

ja globaalisti. 

 

T10 ohjata opis-

kelija ymmärtä-

mään ihmisar-

von, ihmisoi-

et1 Opiskelija oppii 

tuntemaan ih-

misarvon, ihmis-

oikeuksien ja ih-

Ymmärtäminen 

ja arvostelukyky 

Opiskelija osaa 

kuvailla ihmisar-

voon tai ihmisoi-

keuksiin liittyviä 

seikkoja.  

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

ihmisoikeuksiin ja 

yhdenvertaisuu-

Opiskelija osaa 

selittää tärkeim-

mät ihmisoikeuk-

siin ja yhdenver-

Opiskelija osaa 

selittää tärkeim-

mät ihmisoikeuk-

siin ja yhdenver-
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keuksien ja ih-

misten yhden-

vertaisuuden 

merkitys ja eetti-

nen perusta 

misten yhdenver-

taisuuden merki-

tyksen ja perus-

tan. 

teen liittyviä kä-

sitteitä ja kertoa 

ihmisoikeuksien 

merkityksestä. 

taisuuteen liitty-

vät käsitteet ja 

antaa esimerk-

kejä ihmisoikeuk-

sien toteutumi-

sesta historiassa.  

taisuuteen liitty-

vät käsitteet ja 

antaa esimerk-

kejä ihmisoikeuk-

sien toteutumi-

sesta historiassa 

sekä perustella 

ihmisoikeuksien 

merkitystä. 
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Historia 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan opiskelijaa omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvi-

oinnissa on otettava huomioon opiskelijan monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnite-

tään huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt historian tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 

4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan historian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella histo-

riassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien 

antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

  

Opetuksen  

tavoite 

 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T1 tukea opiskeli-

jaa vahvistamaan 

hi1 

 

Opiskelija oppii 

hahmottamaan 

Käsitteiden ja 

kronologian hah-

mottaminen 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti jon-

Opiskelija tunnis-

taa joitakin men-

Opiskelija ym-

märtää historian 

Opiskelija käyttää 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 
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taitoaan hahmot-

taa historian kä-

sitteitä ja aikaa 

sekä kronologiaa 

historian käsit-

teitä ja aikaa 

sekä kronologiaa. 

kun historian kes-

keisen sisällölli-

sen käsitteen ja 

pystyy opettajan 

ohjaamana suh-

teuttamaan sen 

ajalliseen kon-

tekstiin.  

neisyyteen liitty-

viä keskeisiä si-

sällöllisiä käsit-

teitä ja pystyy 

ohjatusti sijoitta-

maan ne ajallisiin 

yhteyksiinsä. 

käsitteitä ja kyke-

nee sijoittamaan 

opiskelemansa 

asiat ajallisiin yh-

teyksiinsä. 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja antaa joi-

tain esimerkkejä 

tarkasteltavana 

olevalle historial-

liselle ajanjak-

solle ominaisista 

piirteistä. 

T2 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään ihmisen 

toimintaan ja 

päätöksentekoon 

vaikuttaneita asi-

oita erilaisissa 

historiallisissa 

konteksteissa 

 

 

hi1 Opiskelija oppii 

ymmärtämään 

ihmisen toimin-

taan ja päätök-

sentekoon vai-

kuttaneita teki-

jöitä erilaisissa 

historiallisissa ti-

lanteissa. 

 

 

 

 

 

Historiallisen 

empatian hallit-

seminen 

 

Opiskelija tunnis-

taa, että ihmisillä 

on ollut erilaisia 

motiiveja toimin-

nalleen. 

 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla erilaisia 

motiiveja ihmi-

sen toiminnalle. 

 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä siitä, miten 

ihmisten sosiaali-

nen ja yhteiskun-

nallinen asema, 

ympäristö sekä 

historiallinen ti-

lanne vaikuttavat 

heidän tekojensa 

motiiveihin. 

 

Opiskelija kyke-

nee eläytymään 

menneen ajan ih-

misen asemaan, 

arvioi hänen toi-

mintansa motii-

veja sekä tarkas-

telee sitä, miten 

hänen sosiaali-

nen tai yhteis-

kunnallinen ase-

mansa tai histori-

allinen konteksti 

vaikuttavat hä-

nen toimin-

taansa. 
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T3 rohkaista 

opiskelijaa arvioi-

maan erilaisia 

syitä historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille 

 

*Voidaan yhdis-

tää T7–T8 arvi-

ointiin 

h1 Opiskelija oppii 

arvioimaan erilai-

sia syitä historial-

lisille tapahtu-

mille ja ilmiöille. 

Syy- ja seuraus-

suhteen ymmär-

täminen 

Opiskelija tunnis-

taa syyn historial-

liselle tapahtu-

malle. 

 

Opiskelija tunnis-

taa syitä ja seu-

rauksia historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille. 

 

 

Opiskelija ym-

märtää, että his-

toriallisilla tapah-

tumilla ja ilmiöillä 

on erilaisia syitä 

ja seurauksia, ja 

antaa niistä esi-

merkkejä. 

Opiskelija erotte-

lee historiallisia 

tapahtumia tai il-

miöitä selittävät 

keskeiset tekijät 

vähemmän tär-

keistä ja analysoi 

historiallisten ta-

pahtumien syitä 

ja seurauksia (ku-

ten välittömien ja 

pitkäkestoisten 

syiden merki-

tystä). 

T4 tukea opiskeli-

jaa vahvistamaan 

taitojaan arvioida 

tietolähteiden 

luotettavuutta 

sekä ymmärtää 

niiden monitul-

kintaisuutta 

hi1 Opiskelija oppii 

arvioimaan tieto-

lähteiden luotet-

tavuutta sekä 

ymmärtää, että 

historiallista tie-

toa voi tulkita eri 

tavoin. 

Lähteiden käyttö 

ja erilaisten tul-

kintojen ymmär-

täminen 

Opiskelija tunnis-

taa opettajan oh-

jaamana, että sa-

masta ilmiöstä tai 

lähteestä esiintyy 

erilaisia tulkin-

toja. 

Opiskelija tunnis-

taa lähteiden luo-

tettavuudessa 

eroja. 

Opiskelija lukee 

erilaisia lähteitä, 

tuntee niiden tul-

kinnan ja luotet-

tavuuden arvioin-

nin periaatteita 

sekä osaa sovel-

taa näitä arvioin-

tiperiaatteita joi-

hinkin lähdema-

teriaaleihin. 

Opiskelija tulkit-

see kriittisesti 

lähteitä ja osaa 

selittää, miten 

samoista läh-

teistä tai ilmiöistä 

voi tehdä erilaisia 

tulkintoja. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 
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T5 harjaannuttaa 

opiskelijaa selit-

tämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita eri tavoin ja 

arvioimaan kriit-

tisesti tulkintojen 

luotettavuutta 

hi1 Opiskelija oppii 

selittämään, 

miksi historial-

lista tietoa voi-

daan tulkita ja 

käyttää eri tavoin 

eri tilanteissa, ja 

arvioimaan kriit-

tisesti tulkintojen 

luotettavuutta. 

Historian tulkit-

seminen ja 

historiallisten 

tulkintojen selit-

täminen sekä 

historian käytön 

tunnistaminen 

Opiskelija vastaa 

ohjatusti mennei-

syyttä koskeviin 

kysymyksiin hä-

nelle annetun 

tietolähteen poh-

jalta ja muodos-

taa opettajan oh-

jaamana jostain 

lähteestä tulkin-

nan. 

 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johon-

kin tarkoituk-

seen.  

 

 

Opiskelija esittää 

jonkin tulkinnan 

hyödyntäen käy-

tössään olevia 

lähteitä. 

 

Opiskelija antaa 

esimerkin, miten 

historiatietoa 

käytetään johon-

kin tarkoituk-

seen. 

 

Opiskelija vastaa 

menneisyyttä 

koskeviin kysy-

myksiin käyttä-

mällä eri läh-

teistä saamaansa 

informaatiota.  

 

Opiskelija kuvai-

lee, miten histo-

riatietoa käyte-

tään johonkin 

tarkoitukseen ja 

antaa esimerkin 

tulkintoihin sisäl-

tyvästä puolueel-

lisuudesta.  

Opiskelija tulkit-

see erilaisia his-

toriallisen tiedon 

lähteitä ja esittää 

historian tapah-

tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja.  

 

Opiskelija eritte-

lee, miten histo-

riatietoa käyte-

tään johonkin 

tarkoitukseen ja 

miten lähteiden 

tulkitsijan tausta 

voi vaikuttaa tul-

kinnan luotetta-

vuuteen. 

 

 

T6 auttaa opiske-

lijaa käyttämään 

erilaisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä sekä muo-

dostamaan oman 

perustellun tul-

kintansa niiden 

pohjalta 
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T7 ohjata opiske-

lija tunnistamaan 

keskeisiä ihmisen 

elämään ja yh-

teiskuntaan vai-

kuttaneita muu-

toksia sekä esit-

tämään muutok-

sille syitä 

hi1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan 

keskeisiä ihmis-

ten elämään ja 

yhteiskuntaan 

vaikuttaneita 

muutoksia erilai-

sissa kulttuuri-

sissa konteks-

teissa sekä esittä-

mään syitä niille. 

 

 

Syy- ja seuraus-

suhteen sekä 

muutoksen ja 

jatkuvuuden se-

littäminen 

Opiskelija tunnis-

taa menneisyy-

destä asioita, 

jotka ovat muut-

tuneet tai pysy-

neet muuttumat-

tomina jossakin 

kulttuurissa. 

 

Opiskelija nimeää 

muutokselle tai 

muuttumatto-

muudelle jonkin 

yksittäisen syyn. 

 

 

 

Opiskelija kuvai-

lee yksilöllisesti 

ohjeistettuna, 

miksi joillain elä-

mänalueilla toi-

mittiin ennen toi-

sin kuin nykyään 

eri kulttuurisissa 

konteksteissa. 

 

 

Opiskelija osaa 

selittää tärkeitä 

ihmisen elämään 

ja yhteiskuntaan 

vaikuttaneita 

muutoksia sekä 

niiden syitä histo-

riallisessa kon-

tekstissa. 

 

Opiskelija kyke-

nee arvioimaan 

eri kulttuureissa 

ja ihmisten ajat-

telussa tapahtu-

neiden muutos-

ten syitä ja mer-

kitystä. 

Opiskelija osaa 

analysoida tär-

keitä ihmisen elä-

mään ja yhteis-

kuntaan vaikutta-

neita muutoksia 

sekä niiden syitä 

historiallisessa 

kontekstissa. 

 

Opiskelija osaa 

eritellä eri kult-

tuureissa ja ih-

misten ajatte-

lussa tapahtunei-

den muutosten 

syitä ja merki-

tystä laajem-

massa konteks-

tissa. 

T8 ohjata opiske-

lijaa perehty-

mään eri kulttuu-

reissa ja ihmisten 

ajattelussa ta-

pahtuneisiin 

muutoksiin 

*Voidaan yhdis-

tää T3:n arvioin-

tiin 

T9 auttaa opiske-

lijaa oivaltamaan 

nykyisyyteen joh-

tanutta kehitystä 

sekä ihmisten 

hi1 Opiskelija oppii 

hahmottamaan 

nykyisyyteen joh-

tanutta kehitystä 

sekä selittämään 

Kehityksen ja Ih-

misen toiminnan 

perusteleminen 

Opiskelija ohja-

tusti tunnistaa 

nykyisyyteen joh-

tanutta kehitystä. 

 

 

Opiskelija ohja-

tusti osoittaa, mi-

ten ihmisen toi-

minnan motiivi 

näkyy jossakin 

Opiskelija tunnis-

taa ihmisen toi-

minnan motiiveja 

sekä sitä, miten 

ihmisten taustat 

ja historiallinen 

Opiskelija osaa 

kuvailla nykyisyy-

teen johtanutta 

kehitystä ja ihmi-

sen toiminnan 

tarkoitusperiä 
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motiiveja histo-

rian eri viiteke-

hyksissä 

ihmisen toimin-

nan tarkoituspe-

riä erilaisissa his-

toriallisissa kon-

teksteissa. 

historian tapah-

tumassa tai ilmi-

össä. 

 

 

konteksti vaikut-

tavat niihin. 

 

 

historiallisessa 

viitekehyksessä. 

 

T10 ohjata opis-

kelija tunnista-

maan yhteiskun-

nassa olevia ar-

voja ja arvojän-

nitteitä ja näissä 

tapahtuneita  

muutoksia 

hi1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan yh-

teiskunnan erilai-

sia arvoja ja 

niissä tapahtu-

neita muutoksia. 

Yhteiskunnan ar-

vot ja niiden 

muutokset 

Opiskelija antaa 

ohjatusti esimer-

kin yhteiskunnan 

arvoista. 

Opiskelija tunnis-

taa yhteiskunnan 

arvojen muu-

tosta. 

Opiskelija osaa 

kuvailla yhteis-

kunnan erilaisia 

arvoja ja niissä 

tapahtuneita 

muutoksia. 

Opiskelija osaa 

eritellä yhteis-

kunnan erilaisia 

arvoja ja syitä 

niissä tapahtu-

ville muutoksille. 

T11 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään ja selittä-

mään suoma-

laista kulttuuria, 

identiteettiä ja 

yhteiskuntaa 

sekä arvioimaan 

tulevaisuuden 

vaihtoehtoja his-

toriatietämyk-

sensä avulla 

hi1 Opiskelija oppii 

ymmärtämään ja 

selittämään suo-

malaista kulttuu-

ria, kulttuuripe-

rintöä ja yhteis-

kuntaa sekä arvi-

oimaan tulevai-

suutta. 

Suomalaisen 

kulttuurin, kult-

tuuriperinnön ja 

yhteiskunnan 

toimintatapojen 

ymmärrys. 

Opiskelija tunnis-

taa suomalaisen 

kulttuurin ja yh-

teiskunnan omi-

naispiirteitä. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä suo-

malaisen kulttuu-

rin ominaispiir-

teistä sekä yh-

teiskunnan toi-

minnasta. 

Opiskelija osaa 

kuvailla suoma-

laista kulttuuri-

perintöä ja selit-

tää yhteiskunnan 

toimintaa. 

Opiskelija osaa 

analysoida suo-

malaista kulttuu-

riperintöä ja eri-

tellä yhteiskun-

nan toimintaa 

sekä arvioida tu-

levaisuutta. 
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Yhteiskuntaoppi 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi yhteiskuntaopissa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 
Oppimisen arviointi eli formatiivinen arviointi on yhteiskuntaopissa opiskelijoita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella opiskelijoita kannuste-
taan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnilla tuetaan 
yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista sekä kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen opiskelijat oppivat 
rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijoiden monimuotoiset toiminnan ja osaamisen osoit-
tamisen tavat.  
 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt yhteiskuntaopin tavoitteet ja niihin 

liittyvät päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on yhteiskuntaopin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa 

edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin.  Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikom-

man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosa-

naan. Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella yhteiskuntaopissa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, 

välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisäl-

tyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

 

Opetuksen  

tavoite  

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8  

 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9 
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T1 perehdyttää 

opiskelija demo-

kraattisiin arvoi-

hin ja toimintata-

poihin sekä kan-

nustaa häntä ke-

hittämään vai-

kuttamistaito-

jaan eettisesti 

kestävällä tavalla 

yh1, yh2 Opiskelija oival-

taa demokraat-

tisten arvojen ja 

toimintatapojen 

sekä yhteiskun-

taa koskevan tie-

don merkityksen 

yksilön ja yhtei-

sön kannalta. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

   

Yhteiskuntataidot 

T2 antaa opiske-

lijalle valmiuksia 

seurata ajankoh-

taisia asioita ja 

tapahtumia me-

diasta ja muualta 

sekä harjaannut-

taa hänen kriit-

tistä medialuku-

taitoaan 

yh1, yh2 Opiskelija oppii 

seuraamaan 

ajankohtaisia asi-

oita ja tapahtu-

mia kriittisen 

medialukutaidon 

hengessä. 

 

 

Yhteiskuntaa ja 

mediaa koskevat 

tiedot ja taidot 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti yh-

teiskuntaan liitty-

viä asioita. 

  

Opiskelija löytää 

ohjatusti yhteis-

kuntaa koskevaa 

tietoa hänelle 

annetusta läh-

teestä. 

  

Opiskelija kuvai-

lee esimerkkien 

avulla yhteiskun-

nan ilmiöitä ja 

toimintaa. 

 

Opiskelija löytää 

eri lähteistä tie-

toa yhteiskun-

nasta. 

 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä me-

dian vaikutuk-

Opiskelija löytää 

eri lähteistä tie-

toa yhteiskun-

nasta ja havait-

see eroja tieto-

lähteiden anta-

missa tiedoissa.  

  

Opiskelija kuvai-

lee median roolia 

yksilöiden elä-

mässä ja yhteis-

kunnassa. 

Opiskelija hankkii 

tietoa yhteiskun-

nasta eri lähteitä 

käyttäen sekä 

vertailee lähtei-

den tietoja kes-

kenään kriitti-

sesti. 

  

Opiskelija osaa 

arvioida kriitti-

sesti median toi-

mintaa yhteis-

kunnassa. 



 

84 
 

sesta omassa elä-

mässä ja yhteis-

kunnassa. 

T3 harjaannuttaa 

opiskelijan tai-

toja lukea ja ym-

märtää erilaisia 

yhteiskunnallista 

tietoa sisältäviä 

aineistoja sekä 

muita tekstejä, 

kuvia, graafeja, 

lomakkeita ja 

esitteitä 

yh1, yh2 Opiskelija oppii 

etsimään, ym-

märtämään ja 

tulkitsemaan eri 

muodoissa ole-

vaa yhteiskunnal-

lista informaa-

tiota. 

Yhteiskunnallisen 

tiedon etsiminen 

ja tulkinta 

Opiskelija tunnis-

taa yhteiskunnal-

lista tietoa sisäl-

täviä aineistoja ja 

lähteitä.  

Opiskelija osaa 

ohjatusti etsiä ja 

tulkita erilaisia 

yhteiskunnallisia 

aineistoja ja läh-

teitä. 

Opiskelija osaa 

tulkita erilaisia 

yhteiskunnallisia 

aineistoja ja läh-

teitä. 

Opiskelija osaa 

etsiä yhteiskun-

nallista tietoa eri 

aineistoista ja 

lähteistä ja tul-

kita sitä.  

T4 antaa opiske-

lijalle riittävät 

tiedot ja taidot 

kansalaisen oi-

keuksista ja vel-

vollisuuksista 

Suomessa sekä 

perehdyttää hä-

net oikeusjärjes-

telmän perustei-

siin 

 

yh2 Opiskelija oppii 

ymmärtämään 

yhteiskunnan ra-

kenteita, oikeus-

järjestelmän pe-

riaatteita sekä 

kansalaisen oi-

keuksia ja velvol-

lisuuksia 

Yhteiskunnan ra-

kenteet ja toi-

minta, keskeiset 

lait sekä yksilön 

oikeudet ja vel-

vollisuudet. 

Opiskelija tunnis-

taa yksilön oi-

keuksia ja velvol-

lisuuksia. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä yksi-

lön oikeuksista ja 

velvollisuuksista 

sekä yhteiskun-

nan toiminnasta. 

Opiskelija osaa 

kuvailla yhteis-

kunnan raken-

teita, antaa esi-

merkkejä oikeus-

valtion keskei-

sestä lainsäädän-

nöstä sekä yksi-

lön oikeuksista ja 

velvollisuuksista. 

Opiskelija osaa 

eritellä yhteis-

kunnan raken-

teita, keskeistä 

lainsäädäntöä 

sekä kansalaisen 

oikeuksia, velvol-

lisuuksia ja mah-

dollisuuksia. 
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T5 tutustuttaa 

opiskelija yhteis-

kunnan erilaisiin 

yhteisöihin ja vä-

hemmistöryh-

miin 

yh1 Opiskelija osaa 

analysoida yh-

teiskunnan eri 

yhteisöjä ja vä-

hemmistöryhmiä 

Erilaiset yhteisöt 

ja vähemmistöt 

yhteiskunnan 

osana 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti suo-

malaisessa yh-

teiskunnassa ole-

via yhteisöjä tai 

vähemmistöryh-

miä. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä suo-

malaisessa yh-

teiskunnassa ole-

vista yhteisöistä 

tai vähemmmis-

töryhmistä. 

Opiskelija kuvai-

lee erilaisia yh-

teisöjä ja vähem-

mistöryhmiä 

sekä niiden ase-

maa suomalai-

sessa yhteiskun-

nassa. 

Opiskelija eritte-

lee erilaisten vä-

estöryhmien ase-

maan vaikuttavia 

tekijöitä yhteis-

kunnassa. 

T6 perehdyttää 

opiskelija työelä-

mässä vaaditta-

viin tietoihin, tai-

toihin, oikeuksiin 

ja velvollisuuksiin 

sekä antaa hä-

nelle välineitä 

suunnitella omaa 

tulevaisuuttaan 

yh1, yh2 Opiskelija oppii 

toimimaan työ-

elämätaitoja ja -

valmiuksia omaa-

vana kansalai-

sena sekä suun-

nittelemaan 

omaa tulevai-

suuttaan. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

   

Osallistuminen, vaikuttaminen ja yhteiskunnallisen tiedon soveltaminen 

T7 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään oman ta-

louden ja kulu-

tusvalintojen pe-

rusteita sekä jul-

kisen talouden 

yh1 Opiskelija ym-

märtää ja sovel-

taa kestävän ta-

louden periaat-

teita yksilön ja 

  

 

 

 

Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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perusteita kestä-

vän kehityksen 

periaatteiden 

mukaisesti 

kansantalouden 

näkökulmasta. 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

 

 

 

T8 tutustuttaa 

opiskelija yhteis-

kunnan tarjo-

amiin osallistu-

misen ja vaikut-

tamisen mahdol-

lisuuksiin sekä 

kolmannen sek-

torin toimintaan 

yh1 Opiskelija omak-

suu ja hyödyntää 

yhteiskunnalli-

sessa toimin-

nassa oleellisia 

tietoja ja taitoja. 

Osallistuminen, 

vaikuttaminen ja 

järjestötoimin-

nan tuntemus 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti kei-

noja osallistua ja 

vaikuttaa yhteis-

kunnassa. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa yh-

teiskunnallisesti. 

Opiskelija kuvai-

lee ja vertailee 

erilaisia tapoja 

osallistua ja vai-

kuttaa yhteiskun-

taan.  

Opiskelija eritte-

lee erilaisia ta-

poja osallistua ja 

vaikuttaa yhteis-

kuntaan.  

 

Opiskelija perus-

telee monipuoli-

sesti mielipiteitä 

yhteiskunnalli-

sista aiheista. 

T9 perehdyttää 

opiskelija oikeus-

valtion toimin-

taan, vallan käyt-

töön ja perus-

lainsäädäntöön 

sekä julkisiin ja 

yksityisiin palve-

luihin 

yh1 Opiskelija ym-

märtää ihmisoi-

keuksien merki-

tyksen ja oikeus-

valtion periaat-

teet sekä niiden 

kytkeytymisen 

suomalaiseen oi-

keusjärjestel-

mään ja vallan 

käyttöön.  

Oikeusvaltion 

toiminnan, vallan 

käytön, perus-

lainsäädännön 

sekä palvelujen 

tuntemus 

Opiskelija tunnis-

taa joitain ihmis-

oikeuksia sekä oi-

keusvaltion kes-

keisiä periaat-

teita. 

Opiskelija antaa 

esimerkkejä kes-

keisistä ihmisoi-

keuksista, oi-

keusvaltion peri-

aatteista sekä 

palveluista.  

Opiskelija osaa 

kuvailla oikeus-

valtion toimin-

taa, vallankäytön 

ja lainsäädännön 

periaatteita sekä 

palveluita. 

Opiskelija eritte-

lee, miten ihmis-

oikeus- ja oikeus-

valtioperiaatteet 

ilmenevät Suo-

messa ja maail-

massa.  

 

Opiskelija osaa 

hankkia tietoa 

keskeisistä palve-

luista.  
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T10 auttaa opis-

kelijaa hahmot-

tamaan työelä-

mää ja sen vaati-

mia valmiuksia 

kuten koulutus, 

työkokemus ja 

kielitaito sekä 

ohjata häntä tie-

dostamaan omat 

mahdollisuu-

tensa, oikeu-

tensa ja velvolli-

suutensa työelä-

mässä 

yh2 Opiskelija hah-

mottaa työelä-

mää ja sen vaati-

mia valmiuksia ja 

osaamista sekä 

tiedostaa omat 

mahdollisuu-

tensa työelä-

mässä. 

Työelämän tun-

temus ja oman 

tulevaisuuden 

suunnittelemi-

nen 

 

Opiskelija tunnis-

taa joitain työ-

elämässä vaadit-

tavia taitoja, oi-

keuksia ja velvol-

lisuuksia. 

Opiskelija ni-

meää keskeisim-

piä työelämätai-

toja, oikeuksia ja 

velvollisuuksia 

sekä työelämän 

tarjoamia mah-

dollisuuksia. 

Opiskelija osaa 

kuvailla työelä-

män tarjoamia 

mahdollisuuksia 

ja kykenee suun-

nittelemaan 

omaa tulevai-

suuttaan. 

Opiskelija osaa 

analysoida työ-

elämän tarjo-

amia mahdolli-

suuksia kansalai-

sen oman tule-

vaisuuden kan-

nalta. 

T11 tarjota opis-

kelijalle välineitä 

oman talouden 

ja elämän suun-

nitteluun sekä li-

sätä tietämystä 

kuluttajan oi-

keuksista ja vel-

vollisuuksista 

yh2 Opiskelija oppii 

oman talouden, 

järkevän kulutta-

misen ja elämän 

suunnittelun pe-

riaatteet. 

Oman talouden 

ja elämän suun-

nittelu sekä ku-

luttajana toimi-

minen 

Opiskelija tunnis-

taa ohjatusti joi-

takin taloudelli-

sen toiminnan 

muotoja (esim. 

kuluttaminen, 

säästäminen) 

sekä oman talou-

den ja elämän-

hallinnan perus-

asioita. 

Opiskelija ni-

meää keinoja 

oman talouden 

ja elämän kestä-

vään suunnitte-

luun.  

 

Opiskelija ni-

meää kuluttajan 

oikeuksia ja vel-

vollisuuksia. 

Opiskelija kuvai-

lee kestävän ja 

vastuullisen ta-

loudellisen toi-

minnan eri muo-

toja ja merkitystä 

omassa elämäs-

sään. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida kestävää 

taloutta ja sijoit-

tamista sekä pe-

rustella erilaisia 

talouden ja ku-

luttamisen rat-

kaisuja yksilön ja 

yhteiskunnan nä-

kökulmista. 
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Opiskelija osaa 

eritellä kulutta-

jan oikeuksia ja 

velvollisuuksia. 

Opiskelija ym-

märtää, mitä 

vaatimuksia kes-

tävä tulevaisuus 

asettaa koti- ja 

kansantaloudelle 

sekä yksilön ta-

loudenpidolle. 

 

Fysiikka 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

  

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutki-

mustehtäviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etene-

mistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentu-

mista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perus-

tuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymys-

ten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Opis-

kelijoiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja opiskelijoiden 

välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  

 

 Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt fysiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättö-

arvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on fysiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän 
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tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosano-

jen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioin-

nin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä ha-

vainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa opiske-

lijaa fysiikan 

opiskeluun 

fy1 Opiskelija kokee 

fysiikan opiske-

lun mielekkääksi. 

 

 

Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 
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T2 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään fysiikan 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

fy1 Opiskelija ym-

märtää fysiikan 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässään, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa. 

Fysiikan merki-

tyksen ymmärtä-

minen. 

Opiskelija tunnis-

taa joidenkin il-

miöiden liittymi-

sen fysiikkaan 

sekä fysiikan 

osaamisen merki-

tyksen joissakin 

ammateissa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä arkisista ti-

lanteista, joissa 

tarvitaan fysiikan 

tietoja ja taitoja.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä ammat-

teja, joissa tarvi-

taan fysiikan 

osaamista. 

Opiskelija selit-

tää esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäristössä. 

 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä fysiikan 

osaamisen mer-

kityksestä eri 

ammateissa. 

 

Opiskelija selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

fysiikan tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa. 

 

Opiskelija osaa 

perustella fy-

siikan osaamisen 

merkitystä eri 

ammateissa. 

 

T3 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

fysiikan osaamis-

taan kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan 

 

fy1 Opiskelija ym-

märtää fysiikan 

merkityksen kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa ja arvioi 

omia valintojaan 

kestävän tulevai-

suuden kannalta. 

 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot fysiikan 

kannalta 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä omista 

valinnoistaan, 

joilla on merki-

tystä kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamisessa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä tilanteista, 

joissa fysiikkaa 

tarvitaan kestä-

vän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

hyviä ratkaisuja 

Opiskelija osaa 

kuvata esimerk-

kien avulla, mi-

ten fysiikkaa käy-

tetään kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

ja vertailla siihen 

liittyviä erilaisia 

ratkaisuja. 

 

Opiskelija perus-

telee esimerkkien 

avulla, miten fy-

siikkaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Opiskelija osaa 

selittää kestävän 

tulevaisuuden ra-
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kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misen kannalta. 

kentamiseen liit-

tyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella siihen 

liittyviä erilaisia 

ratkaisuja.  

Tutkimisen taidot 

T4 kannustaa 

opiskelijaa muo-

dostamaan kysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä 

fy1 Opiskelija muo-

dostaa tutkimus-

kysymyksiä tar-

kasteltavista ilmi-

östä, toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia tai suun-

nittelee niitä ja 

tulkitsee tuloksia.  

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti. 

Tutkimuskysy-

mysten muodos-

taminen, kokeel-

listen tutkimus-

ten suunnittelu, 

toteuttaminen ja 

tulosten tulkitse-

minen. Turvalli-

nen työskentely. 

Opiskelija tunnis-

taa ilmiöitä, joi-

hin liittyen voi-

daan kehittää 

tutkimuskysy-

myksiä. 

 

Opiskelija osallis-

tuu kokeelliseen 

työskentelyyn 

havainnoimalla 

tutkimusten to-

teuttamista työ-

turvallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy ohjatusti 

kertomaan ha-

vainnoistaan. 

Opiskelija muo-

dostaa tarkastel-

tavaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyk-

siä.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

suunnitelmaa 

noudattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti muiden 

kanssa. 

Opiskelija osaa 

muodostaa täs-

mennettyjä kysy-

myksiä tarkastel-

tavasta ilmiöstä. 

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti sekä tekee 

havaintoja ja 

mittauksia ohjei-

den mukaan. 

 

Opiskelija esittää 

ja tulkitsee tutki-

musten tuloksia. 

 

Opiskelija muo-

dostaa ja ke-

hittää kysymyksiä 

tutkimusten läh-

tökohdiksi. 

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti ja johdon-

mukaisesti, tar-

vittaessa itsenäi-

sesti, sekä tekee 

havaintoja ja mit-

tauksia tarkoituk-

senmukaisesti. 

 

Opiskelija käsit-

telee, tulkitsee ja 

T5 ohjata opiske-

lijaa toteutta-

maan kokeellisia 

tutkimuksia, 

työskentelemään 

turvallisesti ja 

tulkitsemaan tu-

loksia 
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Opiskelija esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti ja te-

kee yksinkertai-

sia johtopäätök-

siä. 

esittää tutkimus-

ten tuloksia sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä.  

Opiskelija osaa 

arvioida tuloksia.  

T6 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen sekä tukea 

opiskelijan oppi-

mista havainnol-

listavien simulaa-

tioiden avulla  

fy1 Opiskelija käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa sekä 

simulaatioita 

omassa oppimi-

sessaan. 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Opiskelija käyt-

tää ohjatusti 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen. 

 

Opiskelija tutus-

tuu johonkin op-

pimista tukevaan 

simulaatioon.  

Opiskelija käyt-

tää tieto- ja vies-

tintäteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta oh-

jattuna. 

Opiskelija osaa 

käyttää tieto- ja 

viestintäteknolo-

gisia välineitä tai 

sovelluksia tie-

don hankkimi-

seen.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

Opiskelija käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai so-

velluksia omatoi-

misesti tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta  

 ja yleistyksiä si-

mulaation avulla. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 
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T7 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

fysiikan käsitteitä 

täsmällisesti 

fy1 Opiskelija käyt-

tää fysiikan käsit-

teitä täsmälli-

sesti.  

Käsitteiden 

käyttö 

Opiskelija selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

fysiikan käsit-

teitä. 

Opiskelija selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä. 

Opiskelija selit-

tää fysiikan ilmi-

öitä käyttäen fy-

siikan keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Opiskelija osaa 

yhdistää toisiinsa 

ilmiön, siihen liit-

tyvät ominaisuu-

det ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet. 

Opiskelija selittää 

fysiikan ilmiöitä 

käyttäen fysiikan 

keskeisiä käsit-

teitä täsmälli-

sesti. 

 

Opiskelija osaa 

yhdistää toisiinsa 

ilmiön, siihen liit-

tyvät ominaisuu-

det ja ominai-

suuksia kuvaavat 

suureet. 

 

 

T8 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

erilaisia malleja 

ilmiöiden kuvaa-

misessa ja selit-

tämisessä  

fy1 Opiskelija käyt-

tää erilaisia mal-

leja ilmiöiden 

tarkastelussa. 

Mallien käyttä-

minen 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä ilmiöi-

den kuvaami-

sessa käytetyistä 

malleista. 

Opiskelija käyttää 

yksinkertaisia 

malleja ilmiöiden 

kuvaamiseen ja 

ennusteiden te-

kemiseen. 

Opiskelija käyt-

tää yksinkertaisia 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa selittää, mi-

ten malli on 

muodostettu 

mittaustulok-

sista. 

 

Opiskelija käyttää 

malleja ja tekee 

niiden pohjalta 

ennusteita sekä 

osaa muodostaa 

mittaustuloksista 

yksinkertaisia 

malleja. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida mallin 
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Opiskelija osaa 

arvioida mallin 

suhdetta todelli-

suuteen. 

suhdetta todelli-

suuteen sekä 

mallin rajoituksia 

tai puutteita. 

T9 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä 

fy1 Opiskelija käyt-

tää ja arvioi kriit-

tisesti eri tieto-

lähteitä.  

Tietolähteiden 

käyttäminen 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

luotettavina pi-

dettyjä tietoläh-

teitä. 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 

 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa hahmot-

tamaan luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta  

fy1 Opiskelija hah-

mottaa luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta.  

 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen hahmotta-

minen 

Opiskelija osaa 

yhdistää kokeelli-

suuden fysiikan 

tapaan tuottaa 

luonnontieteel-

listä tietoa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä luonnontie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata fysiikkaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

Opiskelija osaa 

selittää perustel-

len fysiikkaan liit-

tyvien esimerk-

kien avulla luon-

nontieteellisen 

tiedon luonnetta 

ja kehittymistä. 

 

 

T11 ohjata opis-

kelijaa saavutta-

maan riittävät 

fy1 Opiskelija saa-

vuttaa riittävät 

tiedolliset val-

miudet jatko-

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen 

Opiskelija tunnis-

taa joitakin ener-

giaan ja sähköön 

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

energiaan ja 

sähköön liittyviä 

Opiskelija osaa 

käyttää energi-

aan ja sähköön 

liittyviä keskeisiä 

Opiskelija osaa 

käyttää energi-

aan ja sähköön 

liittyviä keskeisiä 
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tiedolliset val-

miudet jatko-

opintoja varten 

energiasta ja 

sähköstä 

opintoja varten 

energiasta ja 

sähköstä. 

liittyviä käsit-

teitä, ilmiöitä ja 

suureita tutuissa 

tilanteissa. 

keskeisiä käsit-

teitä, olioita, il-

miöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa tilan-

teissa. 

käsitteitä, olioita, 

ilmiöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa tilan-

teissa. 

käsitteitä, olioita, 

ilmiöitä, ominai-

suuksia, suureita, 

malleja ja lakeja 

tutuissa ja sovel-

tavissa tilan-

teissa. 

T12 ohjata opis-

kelijaa sovelta-

maan fysiikan 

tietojaan ja taito-

jaan monialai-

sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua fysiikan 

soveltamiseen 

erilaisissa tilan-

teissa  

fy1 Opiskelija sovel-

taa fysiikan tie-

tojaan ja taito-

jaan eri tilan-

teissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 

   

 

 

Kemia 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

  



 

96 
 

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee moni-

puolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtä-

vistä aina avoimiin tutkimuksiin asti. Opiskelijoita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohja-

taan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonai-

suuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuo-

toisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodosta-

mista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Opiskelijoiden it-

searviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja opiskelijoiden välisiä 

keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.  

 

 Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kemian tavoitteet ja niihin liittyvät päättö-

arvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on kemian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosano-

jen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioin-

nin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havain-

nollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 

arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9 
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Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannustaa ja 

innostaa opiske-

lijaa kemian opis-

keluun 

ke1 Opiskelija kokee 

kemian opiske-

lun mielekkääksi. 

 

 

Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan kemian 

opiskelusta 

osana oman op-

pimisensa arvi-

ointia. 

   

T2 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään kemian 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa 

ke1 Opiskelija ym-

märtää kemian 

osaamisen mer-

kitystä omassa 

elämässä, 

elinympäristössä 

ja yhteiskun-

nassa. 

Kemian merki-

tyksen ymmärtä-

minen. 

Opiskelija tunnis-

taa joidenkin il-

miöiden liittymi-

sen kemiaan sekä 

kemian osaami-

sen merkityksen 

joissakin amma-

teissa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä arkisista ti-

lanteista, joissa 

tarvitaan kemian 

tietoja ja taitoja. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä ammat-

teja, joissa tarvi-

taan kemian 

osaamista. 

Opiskelija selit-

tää esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elinympäristössä. 

 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä kemian 

osaamisen mer-

kityksestä eri 

ammateissa. 

Opiskelija selittää 

esimerkkien 

avulla, millaisista 

kemian tiedoista 

ja taidoista on 

hyötyä omassa 

elämässä ja yh-

teiskunnassa.  

 

Opiskelija osaa 

perustella ke-

mian osaamisen 

merkitystä eri 

ammateissa. 
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T3 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

kemian osaamis-

taan kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa 

sekä arvioimaan 

omia valintojaan  

ke1 Opiskelija ym-

märtää kemian 

merkityksen kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa sekä arvioi 

omia valintojaan 

kestävän tulevai-

suuden kannalta. 

Kestävän kehi-

tyksen tiedot ja 

taidot kemian 

kannalta 

Opiskelija osaa 

antaa joitakin esi-

merkkejä omista 

valinnoistaan, 

joilla on merki-

tystä kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamisessa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä tilanteista, 

joissa kemiaa tar-

vitaan kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamisessa. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

hyviä ratkaisuja 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misen kannalta. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata esimerk-

kien avulla, mi-

ten kemiaa käy-

tetään kestävän 

tulevaisuuden 

rakentamisessa 

ja vertailla siihen 

liittyviä erilaisia 

ratkaisuja.  

Opiskelija perus-

telee esimerkkien 

avulla, miten ke-

miaa käytetään 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

misessa. 

 

Opiskelija osaa 

selittää kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamiseen liit-

tyviä syy-seu-

raussuhteita ja 

perustella siihen 

liittyviä erilaisia 

ratkaisuja.  

Tutkimisen taidot 

T4 kannustaa 

opiskelijaa muo-

dostamaan kysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöistä  

ke1 Opiskelija muo-

dostaa tutkimus-

kysymyksiä tar-

kasteltavista il-

Tutkimuskysy-

mysten muodos-

taminen, kokeel-

listen tutkimus-

ten suunnittelu, 

Opiskelija tunnis-

taa ilmiöitä, joi-

hin liittyen voi-

daan kehittää 

Opiskelija muo-

dostaa tarkastel-

tavaan aihepiiriin 

Opiskelija osaa 

muodostaa täs-

mennettyjä kysy-

myksiä tarkastel-

tavasta ilmiöstä. 

Opiskelija muo-

dostaa ja ke-

hittää kysymyksiä 

tutkimusten läh-

tökohdiksi. 
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T5 ohjata opiske-

lijaa toteutta-

maan kokeellisia 

tutkimuksia, 

työskentelemään 

turvallisesti ja 

tulkitsemaan tu-

loksia 

miöstä, toteut-

taa kokeellisia 

tutkimuksia tai 

suunnittelee 

niitä ja tulkitsee 

tuloksia.  

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti. 

toteuttaminen ja 

tulosten tulkitse-

minen. Turvalli-

nen työskentely. 

tutkimuskysy-

myksiä. 

 

Opiskelija osallis-

tuu kokeelliseen 

työskentelyyn 

havainnoimalla 

tutkimusten to-

teuttamista työ-

turvallisuusnäkö-

kohdat huomi-

oon ottaen ja 

pystyy ohjatusti 

kertomaan ha-

vainnoistaan. 

liittyviä yksinker-

taisia kysymyk-

siä.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

ja mittauksia 

suunnitelmaa 

noudattaen, tar-

vittaessa ohja-

tusti. 

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti muiden 

kanssa. 

 

Opiskelija esittää 

tutkimusten tu-

loksia ohjeiden 

mukaisesti ja te-

kee yksinkertai-

sia johtopäätök-

siä. 

 

Opiskelija hallit-

see perustyötai-

dot, työskente-

lee turvallisesti 

sekä tekee ha-

vaintoja ja mit-

tauksia ohjeiden 

mukaan. 

 

Opiskelija esittää 

ja tulkitsee tutki-

musten tuloksia. 

 

Opiskelija työs-

kentelee turvalli-

sesti ja johdon-

mukaisesti, tar-

vittaessa itsenäi-

sesti, sekä tekee 

havaintoja ja mit-

tauksia tarkoituk-

senmukaisesti. 

 

Opiskelija käsit-

telee, tulkitsee ja 

esittää tutkimus-

ten tuloksia sekä 

perustelee teh-

tyjä johtopäätök-

siä.  

 

Opiskelija osaa 

arvioida tuloksia.  

T6 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

ke1 Opiskelija käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa sekä 

Tieto- ja viestin-

täteknologian 

käyttö 

Opiskelija käyt-

tää ohjatusti 

Opiskelija käyt-

tää tieto- ja vies-

tintäteknologiaa 

Opiskelija osaa 

käyttää tieto- ja 

Opiskelija käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 
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tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen, tukea opis-

kelijan oppimista 

havainnollista-

vien simulaatioi-

den avulla 

simulaatioita 

omassa oppimi-

sessaan. 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

tiedon hankkimi-

seen. 

 

Opiskelija tutus-

tuu johonkin op-

pimista tukevaan 

simulaatioon. 

tiedon hankkimi-

seen ohjeiden 

mukaisesti. 

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta oh-

jattuna. 

viestintäteknolo-

gisia välineitä tai 

sovelluksia tie-

don hankkimi-

seen. 

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta. 

välineitä tai so-

velluksia omatoi-

misesti tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä havaintoja 

simulaatiosta  

 ja yleistyksiä si-

mulaation avulla. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T7 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

kemian käsitteitä 

täsmällisesti 

ke1 Opiskelija käyt-

tää kemian käsit-

teitä täsmälli-

sesti.  

Käsitteiden 

käyttö  

Opiskelija selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen joitakin 

kemian käsit-

teitä. 

Opiskelija selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä.  

 

 

Opiskelija selit-

tää kemian ilmi-

öitä kemian kes-

keisten käsittei-

den avulla ja ym-

märtää käsittei-

den välisiä yh-

teyksiä. 

Opiskelija selittää 

kemian ilmiöitä 

käyttäen kemian 

keskeisiä käsit-

teitä täsmällisesti 

ja ymmärtää kä-

sitteiden välisiä 

yhteyksiä. 

 

 

T8 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

erilaisia malleja 

ke1 Opiskelija käyt-

tää erilaisia mal-

Mallien käyttä-

minen 

Opiskelija tunnis-

taa, että malleja 

käytetään aineen 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

Opiskelija osaa 

kuvata aineen ra-

Opiskelija osaa 

kuvata ja selittää 
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kuvaamaan ja se-

littämään aineen 

rakennetta ja ke-

miallisia ilmiöitä 

leja aineen ra-

kenteen ja kemi-

allisten ilmiöiden 

tarkastelussa. 

rakenteen kuvaa-

misessa. 

kejä, joissa ai-

neen rakennetta 

ja kemiallisia il-

miöitä kuvataan 

malleilla. 

 

kennetta ja ke-

miallisia ilmiöitä 

erilaisilla mal-

leilla.  

 

Opiskelija osaa 

arvioida mallin 

suhdetta todelli-

suuteen. 

aineen raken-

netta ja kemialli-

sia ilmiöitä 

käyttämällä eri-

laisia malleja. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida mallin 

suhdetta todelli-

suuteen sekä 

mallin rajoituksia 

tai puutteita. 

T9 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

ja arvioimaan 

kriittisesti eri tie-

tolähteitä  

ke1 Opiskelija käyt-

tää ja arvioi kriit-

tisesti eri tieto-

lähteitä.  

Tietolähteiden 

käyttäminen 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä oh-

jatusti. 

 

 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä. 

 

 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

valitsee yleisesti 

luotettavina pi-

dettyjä tietoläh-

teitä. 

Opiskelija hakee 

tietoa erilaisista 

tietolähteistä ja 

osaa pohtia tie-

tolähteen luotet-

tavuutta. 

 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa hahmot-

tamaan luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta  

ke1 Opiskelija hah-

mottaa luonnon-

tieteellisen tie-

don luonnetta. 

Luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

teen hahmotta-

minen 

Opiskelija osaa 

yhdistää kokeelli-

suuden kemian 

tapaan tuottaa 

luonnontieteel-

listä tietoa. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä luonnontie-

teellisistä ta-

voista tuottaa 

tietoa. 

Opiskelija osaa 

kuvata kemiaan 

liittyvien esi-

merkkien avulla 

luonnontieteelli-

Opiskelija osaa 

selittää perustel-

len kemiaan liit-

tyvien esimerk-

kien avulla luon-

nontieteellisen 
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sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä. 

tiedon luonnetta 

ja kehittymistä. 

 

 

T11 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään perusperi-

aatteita aineen 

ominaisuuksista, 

rakenteesta ja ai-

neiden muutok-

sista 

ke1 Opiskelija ym-

märtää peruspe-

riaatteita aineen 

ominaisuuksista, 

rakenteesta ja ai-

neiden muutok-

sista. 

Tiedollisten 

jatko-opintoval-

miuksien saavut-

taminen 

Opiskelija tunnis-

taa joitakin ai-

neen ominai-

suuksiin, raken-

teeseen ja ainei-

den muutoksiin 

liittyviä käsitteitä 

ja ilmiöitä tu-

tuissa tilanteissa. 

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

aineen ominai-

suuksien, raken-

teiden ja ainei-

den muutosten 

keskeisiä käsit-

teitä, ilmiöitä ja 

malleja tutuissa 

tilanteissa. 

Opiskelija osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 

rakenteiden ja 

aineiden muu-

tosten keskeisiä 

käsitteitä, ilmi-

öitä ja malleja tu-

tuissa tilanteissa. 

Opiskelija osaa 

käyttää aineen 

ominaisuuksien, 

rakenteiden ja ai-

neiden muutos-

ten keskeisiä kä-

sitteitä, ilmiöitä 

ja malleja tu-

tuissa ja sovelta-

vissa tilanteissa.  

T12 ohjata opis-

kelijaa sovelta-

maan kemian tie-

tojaan ja taito-

jaan monialai-

sissa oppimisko-

konaisuuksissa 

sekä tarjota 

mahdollisuuksia 

tutustua kemian 

soveltamiseen 

ke1 Opiskelija sovel-

taa kemian tieto-

jaan ja taitojaan 

eri tilanteissa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Arvioitava 

osaaminen sisäl-

tyy muiden ta-

voitteiden osaa-

misen kuvauk-

siin. 
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erilaisissa tilan-

teissa  

 

Biologia 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi biologiassa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa  

 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana opiskelijoiden motivaation rakentumista, tutkimus-

taitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijoille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumi-

sesta suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla opiskelijoita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä 

ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian summatiivisessa arvioinnissa opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan 

monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja 

seuraa opiskelijan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan opiskelijan taitoa käyttää biologi-

alle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja 

palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen opiskelijan työskentelytaitoja.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt biologian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioin-

nin kriteerit. Päättöarvosana on biologian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän tavoit-

teet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 

ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan biologian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin 

kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy biologian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella biologiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä ha-

vainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös alemman arvosanan 

osaaminen.  
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Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

Biologinen tieto ja ymmärrys 

T1 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään ekosystee-

min perusraken-

netta ja toimin-

taa sekä vertaile-

maan erilaisia 

ekosysteemejä ja 

tunnistamaan la-

jeja 

bi1 Opiskelija syven-

tää tietojaan 

ekosysteemin 

perusraken-

teesta ja toimin-

nasta. Hän oppii 

vertailemaan eri-

laisia ekosystee-

mejä.  

 

Opiskelija oppii 

tunnistamaan la-

jeja. 

 

Ekosysteemin ra-

kenteen ja toi-

minnan ymmär-

täminen 

Opiskelija osaa 

luokitella ekosys-

teemin osia elol-

lisiin ja elotto-

miin. 

  

Opiskelija raken-

taa yksinkertai-

sen ravintoket-

jun esimerkkila-

jeista. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin lähiympä-

ristön lajeja.  

Opiskelija osaa 

luokitella ja ni-

metä ekosystee-

min osia ja ker-

toa niiden toi-

minnasta.  

  

Opiskelija tunnis-

taa erilaisia 

ekosysteemejä. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää lä-

hiympäristön la-

jeja.  

 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla ja kertoa 

ekosysteemin 

perusrakenteen 

ja toiminnan. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää eri-

laisia ekosystee-

mejä. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää la-

jeja eri ekosys-

teemeistä. 

Opiskelija osaa 

selittää ja perus-

tella ekosystee-

min perusraken-

teen ja toimin-

nan.  

  

Opiskelija tunnis-

taa, nimeää ja 

vertailee eri 

ekosysteemejä. 

  

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää 

monipuolisesti 

lajeja eri ekosys-

teemeistä.  



 

105 
 

T2 auttaa opiske-

lijaa kuvailemaan 

eliöiden raken-

teita ja elintoi-

mintoja sekä ym-

märtämään 

eliökunnan ra-

kennetta 

bi1 Opiskelija oppii 

kuvailemaan eli-

öiden rakenteita 

ja elintoimintoja. 

Hän oppii luokit-

telemaan eliöitä 

eri eliökuntiin ja 

antamaan esi-

merkkejä kulle-

kin kunnalle tyy-

pillisistä piir-

teistä. 

 

Eliökunnan ra-

kenteen sekä eli-

öiden rakenteen 

ja elintoiminto-

jen ymmärtämi-

nen 

Opiskelija osaa 

nimetä eliökun-

nat sekä eri 

eliöryhmille yh-

teisiä perusra-

kenteita ja toi-

mintoja ohjat-

tuna.  

 

 

Opiskelija osaa 

nimetä eliökun-

nat.  

 

Opiskelija nimeää 

ja vertailee eliöi-

den perusraken-

teita ja kuvailee 

elintoimintoja.  

  

Opiskelija osaa 

nimetä eliökun-

nat ja kuvailla 

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita. 

  

Opiskelija ni-

meää ja vertailee 

eliöiden perusra-

kenteita sekä 

kertoo eliöiden 

elintoiminnoista 

ja niiden tehtä-

vistä. 

Opiskelija osaa 

nimetä eliökun-

nat ja perustella 

eliökunnan luo-

kittelun periaat-

teita.  

 

Opiskelija tunnis-

taa, luokittelee 

ja vertailee kes-

keisimpiä 

eliöryhmiä. 

 

Opiskelija nimeää 

ja vertailee eliöi-

den rakenteita 

sekä selittää eli-

öiden elintoimin-

toja ja niiden teh-

täviä. 

T3 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään eliöiden 

sopeutumista 

elinympäristöihin 

ja luonnon moni-

muotoisuutta 

bi1 Opiskelija oppii 

tarkastelemaan 

eliöiden sopeutu-

mista eri elinym-

päristöihin ja ym-

Eliöiden sopeu-

tumisen ja 

elinympäristöjen 

monimuotoisuu-

den ymmärtämi-

nen 

Opiskelija osaa 

tunnistaa erilai-

sissa elinympäris-

töissä elävien eli-

öiden ominai-

suuksia ohjat-

tuna.  

Opiskelija osaa 

kuvailla, miten la-

jit sopeutuvat eri 

elinympäristöi-

hin.  

  

Opiskelija osaa 

kertoa ja antaa 

esimerkkejä la-

jien esiintymi-

sestä ja lajien so-

peutumista eri 

Opiskelija osaa 

selittää eliöiden 

sopeutumista eri 

elinympäristöihin 

ja kertoo sopeu-

tumiseen liittyviä 



 

106 
 

märtämään luon-

non monimuotoi-

suutta.  

 

  

Opiskelija antaa 

joitakin esimerk-

kejä erilaisissa 

elinympäristöissä 

elävistä eliöistä. 

Opiskelija kertoo, 

mitä monimuo-

toisuus tarkoit-

taa. 

 

elinympäristöi-

hin. 

  

Opiskelija ker-

too, miksi moni-

muotoisuus on 

tärkeää. 

syy-seuraussuh-

teita. 

  

Opiskelija perus-

telee, miksi mo-

nimuotoisuus on 

tärkeää. 

T4 auttaa opiske-

lijaa ymmärtä-

mään perinnölli-

syyden ja evoluu-

tion perusperi-

aatteita 

bi1 Opiskelija oppii 

perinnöllisyyden 

ja evoluution pe-

rusperiaatteet. 

Perinnöllisyyden 

ja evoluution pe-

rusperiaatteiden 

hahmottaminen 

Opiskelija osaa 

kertoa, että yksi-

lön ominaisuuk-

siin vaikuttavat 

sekä perimä että 

ympäristö.  

 

Opiskelija kertoo, 

että eliöt ovat ke-

hittyneet evoluu-

tion tuloksena. 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä perimän ja 

ympäristön vai-

kutuksista yksi-

lön ominaisuuk-

siin. 

  

Opiskelija kuvai-

lee, miten elämä 

ja monimuotoi-

suus ovat kehit-

tyneet evoluu-

tion kautta.  

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä perimän ja 

ympäristön vai-

kutuksesta yksi-

lön ominaisuuk-

siin. 

  

Opiskelija kuvai-

lee, miten elämä 

ja monimuotoi-

suus ovat kehit-

tyneet evoluu-

tion kautta. 

  

Opiskelija selit-

tää perinnöllisyy-

den ja evoluu-

tion yhteyden. 

Opiskelija osaa 

selittää perimän 

ja ympäristön yh-

teisvaikutuksen 

yksilön ominai-

suuksien muo-

dostumisessa ja 

soveltaa osaa-

mistaan käytän-

nön esimerkkei-

hin. 

 

Opiskelija kuvai-

lee, miten elämä 

ja monimuotoi-

suus ovat kehit-

tyneet evoluu-

tion kautta, ja 

antaa esimerk-

kejä evoluutiosta 
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jatkuvana pro-

sessina. 

  

Opiskelija selittää 

perinnöllisyyden 

ja evoluution yh-

teyden esimerk-

kien avulla.  

T5 ohjata opiske-

lijaa arvioimaan 

luonnonympäris-

tössä tapahtuvia 

muutoksia ja ih-

misen vaikutusta 

ympäristöön  

bi1 Opiskelija oppii 

ihmisen toimin-

nan vaikutuksista 

ympäristössä ta-

pahtuviin muu-

toksiin. 

 

Opiskelija ym-

märtää biologian 

merkityksen kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa. 

 

 

 

Luonnonympä-

ristössä tapahtu-

vien muutosten 

havainnointi 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä ihmisen toi-

minnan vaikutuk-

sista ympäris-

töön.  

 

Opiskelija luette-

lee kestävän ke-

hityksen osa-alu-

eet.  

Opiskelija osaa 

kuvailla ja antaa 

esimerkkejä ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristöön. 

 

Opiskelija kuvai-

lee kestävän ke-

hityksen osa-alu-

eet ja antaa joita-

kin esimerkkejä 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

miseksi. 

 

 

 

 

Opiskelija osaa 

kertoa ja antaa 

esimerkkejä ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista 

ympäristöön. 

  

Opiskelija kuvai-

lee kestävän ke-

hityksen osa-alu-

eet ja antaa esi-

merkkejä kestä-

vän tulevaisuu-

den rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

Opiskelija osaa 

perustella, miten 

ihmisen toiminta 

vaikuttaa ympä-

ristöön ja tarkas-

telee muutosten 

seurauksia. 

 

Opiskelija selittää 

syy-seuraussuh-

teita kestävän tu-

levaisuuden ra-

kentamisessa ja 

perustelee näke-

myksensä biolo-

gisen tiedon poh-

jalta. 
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Biologiset taidot 

T6 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

luonnontieteel-

listä ajattelutai-

toa sekä syy- ja 

seuraussuhtei-

den ymmärtä-

mistä 

bi1 Opiskelija oppii 

biologiaan liitty-

viä syy- ja seu-

raussuhteita. 

Luonnontieteelli-

nen ajattelutaito 

Opiskelija osaa 

käyttää joitakin 

biologian perus-

käsitteitä ja liit-

tää niitä annet-

tuihin biologian 

ilmiöihin. 

 

Opiskelija kertoo 

oppimastaan bio-

logisesta ilmiöstä 

yksinkertaisesti 

omin sanoin oh-

jattuna. 

 

  

 

Opiskelija osaa 

käyttää biologisia 

peruskäsitteitä. 

 

Opiskelija esittää 

oppimansa biolo-

gisen ilmiön omin 

sanoin ja valitsee 

sopivan tavan 

tiedon esittämi-

seen.  

 

Opiskelija asettaa 

yksinkertaisia ky-

symyksiä luon-

nosta ja luonnon-

ilmiöistä. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opiskelija osaa 

käyttää biologisia 

käsitteitä tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

  

Opiskelija esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin bio-

logialle ominai-

sella tavalla sekä 

valitsee sopivan 

tavan tiedon 

esittämiseen. 

  

Opiskelija esittää 

joitakin mielek-

käitä kysymyksiä 

luonnosta ja 

luonnonilmiöistä 

sekä kertoo luon-

nontieteellisiä 

syys-seuraussuh-

teita. 

Opiskelija osaa 

käyttää biologisia 

käsitteitä tarkoi-

tuksenmukai-

sesti. 

 

Opiskelija esittää 

oppimansa asian 

omin sanoin jä-

sennellysti biolo-

gialle ominaisella 

tavalla sekä valit-

see sopivan ta-

van tiedon esittä-

miseen.  

 

Opiskelija esittää 

mielekkäitä kysy-

myksiä luonnosta 

ja luonnonilmi-

öistä sekä selit-

tää ja perustelee 

luonnontieteelli-

siä syy-seuraus-

suhteita. 
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T7 ohjata opiske-

lijaa tekemään 

pienimuotoisia 

tutkimuksia ja 

antaa mahdolli-

suus käyttää bio-

logian tutkimus-

välineistöä ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

bi1 Opiskelija oppii 

käyttämään bio-

logista tutkimus-

välineistöä.  

 

Opiskelija oppii 

hyödyntämään 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa ja 

erilaisia tietoläh-

teitä biologian 

opiskelussa. 

Biologisen tutki-

muksen tekemi-

nen 

Opiskelija osallis-

tuu kokeelliseen 

työskentelyyn.  

 

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä joistakin bio-

logian tutkimus-

välineitä ohjat-

tuna. 

  

Opiskelija osaa 

etsiä biologista 

tietoa ohjatusti.  

  

Opiskelija osallis-

tuu biologisen 

tutkimuksen te-

koon ja kertoo, 

mitä tutkimuk-

sessa on tehty 

 

 

Opiskelija osaa 

työskennellä tur-

vallisesti ohjat-

tuna.  

 

Opiskelija käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä 

ohjeen mukaan. 

  

Opiskelija hakee 

biologista tietoa 

muutamasta eri-

laisesta tietoläh-

teestä.  

 

Opiskelija osaa 

havainnoida ko-

keellista työsken-

telyä.  

 

Opiskelija tekee 

pienimuotoisen 

biologisen tutki-

muksen ohja-

tusti. 

 

 

Opiskelija osaa 

työskennellä tur-

vallisesti.  

 

Opiskelija käyt-

tää tarkoituksen-

mukaisesti biolo-

gian tutkimusvä-

lineistöä. 

  

Opiskelija hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä va-

litsee joitakin 

luotettavia tieto-

lähteitä. 

  

Opiskelija osaa 

havainnoida ja 

tallentaa kerää-

miään tietoja  

 

Opiskelija osaa 

tehdä pienimuo-

toisen biologisen 

tutkimuksen oh-

jeen mukaan. 

Opiskelija osaa 

työskennellä itse-

näisesti ja tavoit-

teellisesti.  

 

Opiskelija käyttää 

biologian tutki-

musvälineistöä ja 

arvioi eri biolo-

gian tutkimusvä-

lineistön soveltu-

vuutta työskente-

lyyn. 

  

Opiskelija hakee 

biologista tietoa 

erilaisista tieto-

lähteistä sekä ar-

vioi tietolähtei-

den luotetta-

vuutta ja sovel-

tuvuutta. 

  

Opiskelija osaa 

havainnoida ja 

tallentaa kerää-
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 miään tietoja tar-

koituksenmukai-

sesti.  

 

Opiskelija osaa 

tehdä pienimuo-

toisen biologisen 

tutkimuksen ja 

raportoi sen tu-

loksia.  

 

T8 auttaa opiske-

lijaa soveltamaan 

biologian tietoja 

ja taitoja omassa 

elämässään 

bi1 Opiskelija oppii 

antamaan esi-

merkkejä siitä, 

kuinka biologisia 

tietoja ja taitoja 

voidaan hyödyn-

tää omassa elä-

mässä. 

Biologisten tieto-

jen ja taitojen so-

veltaminen ar-

jessa 

Opiskelija osaa 

kertoa esimerk-

kejä siitä, miten 

omat valinnat 

vaikuttavat 

omaan elämään.  

  

  

Opiskelija osaa 

kertoa biologisen 

tiedon pohjalta 

esimerkkejä siitä, 

miten omat valin-

nat vaikuttavat 

omaan elämään. 

 

 

Opiskelija osaa 

kertoa ja antaa 

esimerkkejä mi-

ten biologisia tie-

toja ja taitoja voi 

soveltaa omassa 

elämässä 

Opiskelija osaa 

pohtia ja perus-

tella, miten biolo-

gisia tietoja voi 

soveltaa omassa 

elämässään.  

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

T9 ohjata opis-

kelijaa syventä-

mään kiinnos-

tusta luontoa ja 

bi1 Opiskelija oppii 

kiinnostumaan 

luonnosta ja sen 

ilmiöistä. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-
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sen ilmiöitä koh-

taan sekä vah-

vistamaan opis-

kelijan luonto-

suhdetta ja ym-

päristötietoutta 

 

Opiskelijan luon-

tosuhde vahvis-

tuu. 

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

 

T10 innostaa 

opiskelijaa vai-

kuttamaan ja 

toimimaan kes-

tävän tulevai-

suuden rakenta-

miseksi 

bi1 Opiskelija innos-

tuu vaikuttamaan 

ja toimimaan 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

miseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 
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Maantieto 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana opiskelijoiden motivaation rakentumista, tutki-

mustaitojen kehittymistä sekä auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijalle annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suo-

riutumisesta suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla opiskelijoita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lä-

hiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaa-

mistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijoiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriitti-

seen arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtä-

vänä on osaltaan kehittää jokaisen opiskelijan työskentelytaitoja.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvi-

oinnin kriteerit. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut oppimäärän 

tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosano-

jen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvi-

oinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Opiskelijan työskentelyn ohjaamisella maantiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä 

havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät 

ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9 
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tavoitteet 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea opiske-

lijan jäsentyneen 

karttakuvan ra-

kentumista maa-

pallosta 

ge1 

 

Opiskelija oppii 

hahmottamaan 

maapallon kart-

takuvan ja sen 

peruspiirteet.  

 

Opiskelija oppii 

keskeisten koh-

teiden sijainnin ja 

nimistön. 

 

Maapallon kart-

takuvan hahmot-

taminen ja kes-

keinen paikanni-

mistö 

Opiskelija osaa 

kertoa maanosan 

ja valtion eron.  

 

Opiskelija nimeää 

kartalta valtame-

ret ja maanosat. 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

kaupunkeja ja 

keskeisimpiä koh-

teita Suomesta 

sekä valtioita Eu-

roopasta ja muu-

alta maailmasta 

sekä tietää ni-

meämiensä koh-

teiden ja valtioi-

den sijainnin. 

Opiskelija osaa 

maapallon kart-

takuvan perus-

piirteet, kuten 

vuoristoja, niemi-

maita, salmia, 

sekä tietää kes-

keisten kohtei-

den sijainnin ja 

nimistön. 

Opiskelija osaa 

käyttää karttaku-

van peruspiirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisesti, kuten 

soveltaa kohtei-

den sijaintia ja ni-

mistöä maantie-

teellisten ilmiöi-

den kuvailussa ja 

selittämisessä.  

 

T2 ohjata opiske-

lijaa tutkimaan 

luonnon- ja kult-

tuurimaantie-

teellisiä ilmiöitä 

ge1 Opiskelija oppii 

luonnon- ja kult-

tuurimaantieteel-

lisiä ilmiöitä. 

Luonnon- ja kult-

tuurimaantie-

teellisten ilmiöi-

den ymmärtämi-

nen  

Opiskelija osaa 

antaa esimerk-

kejä maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mista ilmiöistä 

ohjattuna.  

 

Opiskelija osaa 

nimetä joitakin 

Opiskelija osaa 

kertoa maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mista ilmiöistä 

esimerkkien 

avulla. 

  

Opiskelija nimeää 

lämpövyöhyk-

keet. 

Opiskelija osaa 

selittää maapal-

lon muodon ja 

liikkeiden aiheut-

tamia ilmiöitä 

esimerkkien 

avulla. 

  

Opiskelija ni-

meää ja sijoittaa 

Opiskelija ym-

märtää Maan 

planetaarisuuden 

sekä osaa selittää 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamia ilmi-

öitä. 
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ihmismaantie-

teellisiä ilmiöitä, 

kuten väestö, 

elinkeinot, liiken-

nemuodot ja 

matkailu Suo-

messa ja muualla 

maailmassa oh-

jattuna. 

 

  

Opiskelija nimeää 

ja antaa esimerk-

kejä joistakin il-

masto- ja kasvilli-

suusalueista.  

  

Opiskelija osaa 

nimetä ja antaa 

esimerkkejä ih-

mismaantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa 

kartalle keskei-

simmät maapal-

lon ilmasto- ja 

kasvillisuusalueet 

ja kertoo jotakin 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä. 

  

Opiskelija osaa 

kuvailla luonnon-

maisemia. 

  

Opiskelija osaa 

kertoa ihmis-

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

sekä kuvata kult-

tuurimaisemien 

vaihtelua Suo-

messa ja muualla 

maailmassa. 

Opiskelija osaa 

vertailla maapal-

lon keskeisimpiä 

ilmasto- ja kasvil-

lisuusalueita ja 

selittää niiden 

syntyyn vaikutta-

via tekijöitä.  

  

Opiskelija osaa 

kuvailla luonnon-

maisemia ja selit-

tää niiden syn-

tyyn vaikutta-

neista tekijöistä. 

  

Opiskelija osaa 

selittää erilaisista 

ihmismaantie-

teellisistä ilmi-

öistä Suomessa ja 

muualla maail-

massa ja perus-

tella syntyy vai-

kuttaneita teki-

jöitä. 
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Opiskelija osaa 

vertailla kulttuu-

rimaisemia eri 

alueilla.  

 

T3 kannustaa 

opiskelijaa pohti-

maan ihmisen 

toiminnan ja 

luonnonympäris-

tön välistä vuo-

rovaikutusta 

sekä ymmärtä-

mään luonnon-

varojen kestävän 

käytön merkitys 

ge1 Opiskelija oppii 

ihmisen toimin-

nan ja luonnon-

ympäristön vä-

listä vuorovaiku-

tusta.  

 

Opiskelija ym-

märtää luonnon-

varojen kestävän 

käytön merkityk-

sen. 

Luonnon ja ihmi-

sen toiminnan 

välisen vuorovai-

kutuksen ymmär-

täminen sekä 

luonnonvarojen 

kestävä käyttö 

Opiskelija osaa 

tunnistaa, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan, kuten elin-

keinoihin ohjat-

tuna. 

 

Opiskelija nimeää 

erilaisia luonnon-

varoja. 

Opiskelija osaa 

kuvailla, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan.  

 

Opiskelija luokit-

telee luonnonva-

roja niiden kestä-

vyyden näkökul-

masta.  

Opiskelija osaa 

kertoa, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan Suomessa ja 

eri puolilla maa-

palloa. 

 

Opiskelija kertoo, 

miksi luonnonva-

rojen kestävä 

käyttö on tär-

keää. 

Opiskelija osaa 

selittää, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimintaan 

ja nimeää alueel-

lisia esimerkkejä 

niistä. 

 

Opiskelija osaa 

selittää luonnon-

varojen kestävän 

käytön ja ympä-

ristöongelmien 

suhteita ja perus-

tella luonnonvar-

jojen kestävän 

käytön merkityk-

sen. 

Maantieteelliset taidot 
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T4 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

maantieteellistä 

ajattelutaitoa 

sekä kykyä esit-

tää maantieteel-

lisiä kysymyksiä 

ge1 Opiskelija oppii 

maantieteellisiä 

ajattelutaitoja.  

 

Opiskelija oppii 

esittämään 

maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

Maantieteellinen 

ajattelutaito 

Opiskelija osaa 

tunnistaa eri 

aluetasoja, kuten 

oma lähiympä-

ristö, kunta, 

Suomi, Eurooppa 

ja koko maailma. 

 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla erilaisia 

aluetasoja. 

 

Opiskelija muo-

dostaa tarkastel-

tavaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia maantie-

teellisiä kysymyk-

siä. 

 

 

Opiskelija osaa 

kuvailla alueiden 

välisiä eroja joil-

lakin aluetasoilla. 

  

Opiskelija osaa 

esittää maantie-

teellisiä kysymyk-

siä ja pohtia vas-

tauksia niihin. 

Opiskelija vertai-

lee maantieteelli-

siä ilmiöitä eri 

aluetasoilla ja se-

littää syitä aluei-

den välisiin eroi-

hin. 

  

Opiskelija esittää 

perusteltuja 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

vastauksia niihin. 

 

 

 

T5 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

tilatajua sekä 

symboleiden, 

mittasuhteiden, 

suuntien ja etäi-

syyksien ymmär-

rystä 

ge1 Opiskelija oppii 

soveltamaan 

karttataitoja käy-

tännössä.  

  

Opiskelija oppii 

käyttämään kar-

tan symboleja ja 

mittasuhteita 

sekä ottamaan 

Tilatajun kehitty-

minen 

Opiskelija osaa il-

mansuunnat. 

 

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää joi-

takin karttamerk-

kejä. 

 

Opiskelija osaa il-

maista kohteen 

sijainnin ilman-

suuntien avulla. 

 

Opiskelija tunnis-

taa ja nimeää 

karttamerkkejä. 

 

Opiskelija mittaa 

janamittakaavan 

Opiskelija osaa 

mitata sekä jana- 

että suhdeluku-

mittakaavan 

avulla etäisyyksiä 

kartalla ja suun-

nata kartan to-

dellisuuden mu-

kaisesti. 

Opiskelija osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisesti 

eri karttatyyp-

pejä sekä ilma- ja 

satelliittikuvia. 
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suuntia ja mittaa-

maan etäisyyksiä. 

 

 

avulla etäisyyk-

siä. 

T6 ohjata opiske-

lijaa harjaannut-

tamaan arkielä-

män geomedia-

taitoja 

ge1 Opiskelija oppii 

geomediataitoja.  

 

Opiskelija oppii 

lukemaan, tulkit-

semaan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteellisistä 

ilmiöistä 

Geomediataidot  Opiskelija osaa 

tunnistaa yksin-

kertaisia asioita 

kartoilta, dia-

grammeista ja 

kuvista.  

Opiskelija osaa 

tulkita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja sekä kartta-

palveluja maan-

tieteellisistä ilmi-

öistä. 

 

Opiskelija laatii 

yksinkertaisia 

karttoja ja dia-

grammeja. 

Opiskelija osaa 

tulkita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja, karttapalve-

luja sekä muuta 

geomediaa 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä. 

  

Opiskelija laatii 

karttoja, dia-

grammeja tai 

muita maantie-

teellisiä malleja. 

Opiskelija osaa 

tehdä johtopää-

töksiä laatimis-

taan kartoista, 

diagrammeista, 

muusta geome-

dia-aineistosta 

sekä muista 

maantieteellisistä 

malleista. 

T7 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja 

ge1 

 

Opiskelija oppii 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja. 

Tutkimustaidot 

 

Opiskelija osallis-

tuu pienimuotoi-

sen tutkimuksen 

toteutukseen ja 

osaa kertoa, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Opiskelija osaa 

toteuttaa pieni-

muotoisen maan-

tieteellisen tutki-

muksen ohja-

tusti.  

 

Opiskelija osaa 

toteuttaa pieni-

muotoisen 

maantieteellisen 

tutkimuksen oh-

jeiden mukaan. 

 

Opiskelija osaa 

toteuttaa raken-

teeltaan selkeän 

maantieteellisen 

tutkimuksen. 
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Opiskelija osaa 

havainnollistaa 

tutkimustuloksia. 

 

Opiskelija osaa 

havainnollistaa 

tutkimustuloksia 

geomedian 

avulla sekä esit-

tää tutkimustu-

lokset suullisesti. 

Opiskelija havain-

nollistaa ja esit-

tää tuloksiaan 

geomedian avulla 

ja liittää tutki-

mustulokset 

osaksi maantie-

teellisiä ilmiöitä. 

T8 harjaannuttaa 

opiskelijaa ha-

vainnoimaan ym-

päristöä ja siinä 

tapahtuvia muu-

toksia sekä akti-

voida opiskelijaa 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa 

ge1 Opiskelija oppii 

havainnoimaan 

ympäristöä ja 

siinä tapahtuvia 

muutoksia erityi-

sesti ilmaston-

muutosta ja luon-

non monimuotoi-

suuden heikkene-

mistä.  

 

Opiskelija oppii 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia omassa 

lähiympäristössä, 

Suomessa ja koko 

maailmassa. 

Ympäristöluku-

taito ja ympäris-

tön muutosten 

arvioiminen 

Opiskelija osaa 

tunnistaa ympä-

ristön muutoksia.  

 

Opiskelija seuraa 

ohjatusti joitakin 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia. 

 

 

Opiskelija osaa 

havainnoida ym-

päristön muutok-

sia, kuten ilmas-

tonmuutosta ja 

luonnon moni-

muotoisuuden 

heikkenemistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa, ja antaa 

esimerkkejä 

näistä.  

  

Opiskelija seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

Opiskelija osaa 

kertoa ympäris-

tön muutoksista 

ja nimeää syitä 

keskeisimpiin 

ympäristön muu-

toksiin. 

  

Opiskelija seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaista ta-

pahtumia ja selit-

tää joidenkin ta-

pahtumien taus-

toja. 

Opiskelija osaa 

selittää syitä ym-

päristön muutos-

ten taustalla. 

  

Opiskelija arvioi 

kriittisesti seu-

raamiensa maan-

tieteellisten ta-

pahtumien vaiku-

tuksia omassa lä-

hiympäristössä, 

Suomessa tai 

koko maailmassa. 
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T9 tukea opiske-

lijaa kehittämään 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja 

ge1 Opiskelija oppii 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja.  

 

Opiskelija oppii 

argumentoimaan 

ja esittämään 

maantieteellistä 

tietoa selkeästi. 

Ryhmätyösken-

tely- ja argumen-

tointitaidot 

Opiskelija osaa 

toimia ohjatusti 

osana ryhmää.  

 

Opiskelija erottaa 

toisistaan maan-

tieteellisen tie-

don ja mielipi-

teen. 

Opiskelija osaa 

toimia ryhmän jä-

senenä. 

 

Opiskelija esittää 

omia näkemyksi-

ään maantieteel-

lisistä asioista. 

Opiskelija osaa 

toimia rakenta-

vasti ryhmän jä-

senenä. 

  

Opiskelija esittää 

joitakin peruste-

luja omille näke-

myksilleen maan-

tieteellisistä asi-

oista. 

 

Opiskelija osaa 

toimia kannusta-

vana ryhmän jä-

senenä.  

  

Opiskelija esittää 

perusteluja 

maantieteellisen 

tiedon pohjalta 

omille näkemyk-

silleen maantie-

teellisistä asi-

oista. 

 

 

T10 ohjata opis-

kelijaa vaalimaan 

luontoa ja raken-

nettua ympäris-

töä ja niiden mo-

nimuotoisuutta 

ge1 Opiskelija oppii 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taitoja. 

Osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taidot 

Opiskelija osallis-

tuu ohjatusti lä-

hiympäristön 

vaalimiseen, ku-

ten viihtyisyyden 

tai turvallisuuden 

parantamiseen 

Opiskelija osallis-

tuu lähiympäris-

tön vaalimiseen. 

 

 

 

Opiskelija osaa 

ohjatusti pohtia 

eri keinoja lä-

hiympäristön 

vaalimiseksi ja 

Opiskelija osaa 

arvioida eri kei-

noja lähiympäris-

tön vaalimiseen 

ja osallistuu lä-

hiympäristön 

vaalimiseen  
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tai ympäristön 

monimuotoisuu-

den säilyttämi-

seen. 

osallistuu lähiym-

päristön vaalimi-

seen 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T11 tukea opis-

kelijaa kasva-

maan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi 

ja kestävään elä-

mäntapaan si-

toutuneeksi kan-

salaiseksi 

ge1 

 

Opiskelija oppii 

kasvamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan poh-

timaan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 

 .  

T12 ohjata opis-

kelijaa arvosta-

maan alueellista 

identiteettiään 

sekä luonnon, ih-

mistoiminnan ja 

kulttuurien mo-

ninaisuutta sekä 

kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia 

ge1 Opiskelija oppii 

arvostamaan alu-

eellista identi-

teettiään sekä 

luonnon, ihmis-

toiminnan ja kult-

tuurien moninai-

suutta ja kunni-

oittamaan ihmis-

oikeuksia kaikki-

alla maailmassa. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan poh-

timaan kokemuk-

siaan osana it-

searviointia. 
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kaikkialla maail-

massa 
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Terveystieto  
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

  

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa opis-

kelijoita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen 

eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on 

erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai 

muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten opiskelija pohtii ja 

perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.  

 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin opiskelija on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Opiskelija on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun opiskelijan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Opiskelijan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollis-

tamista tai vastaavien esimerkkien antamista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuksen  

tavoite 

Kurssi Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9 
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Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

T1 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään terveyden 

laaja-alaisuutta, 

terveyden edis-

tämistä sekä elä-

mänkulkua, kas-

vua ja kehitystä  

te1 Opiskelija oppii 

tarkastelemaan 

terveyden laaja-

alaisuutta, ter-

veyden edistä-

mistä sekä elä-

mänkulkua, kas-

vua ja kehitystä. 

Terveyteen liitty-

vät käsitykset  

Opiskelija osaa 

nimetä yksittäi-

sen terveyden 

osa-alueen. 

  

Opiskelija osaa 

nimetä yksittäi-

sen elämänkulun 

vaiheen. 

Opiskelija osaa 

kuvata esimerk-

kien avulla ter-

veyden osa-alu-

eita ja niiden vä-

listä yhteyttä 

sekä antaa esi-

merkin, mitä ter-

veyden edistämi-

sellä tarkoite-

taan. 

  

Opiskelija osaa 

kuvata jotakin 

elämänkulun vai-

hetta sekä ni-

metä nuoruuden 

kasvun ja kehi-

tyksen piirteitä. 

Opiskelija osaa 

kuvata terveyden 

osa-alueet ja näi-

den välistä vuo-

rovaikutusta esi-

merkkien avulla 

sekä kuvata esi-

merkein mitä 

terveyden edis-

tämisellä tarkoi-

tetaan.  

 

Opiskelija pystyy 

esittelemään elä-

mänkulun eri vai-

heita, erityisesti 

nuoruuden kehi-

tystä. 

Opiskelija osaa 

kuvata tervey-

den osa-alueet 

ja selittää niiden 

välisiä syy-seu-

raussuhteita 

sekä eritellä, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan. 

  

Opiskelija osaa 

eritellä elämän-

kulun eri vai-

heet sekä arvi-

oida terveyden 

merkitystä elä-

män voimava-

rana elämänku-

lun eri vaiheissa. 

  

T2 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

valmiuksiaan 

te1 Opiskelija oppii 

hyödyntämään 

tunne- ja vuoro-

vaikutustaitoja 

Vuorovaikutus- 

ja tunnetaitojen 

Opiskelija osaa 

nimetä perustun-

teita ja tietää, 

Opiskelija osaa 

nimetä perustun-

teet sekä antaa 

Opiskelija osaa 

kuvata perustun-

teiden lisäksi 

muita tunteita 

Opiskelija osaa 

luokitella erilaisia 

tunteita, analy-



 

124 
 

tunne- ja vuoro-

vaikutustaidoissa 

ja kykyä toimia 

erilaisissa risti-

riita- ja kriisitilan-

teissa 

sekä erilaisia kei-

noja ristiriita- ja 

kriisitilanteiden 

käsittelyyn. 

sekä käyttäyty-

misen säätelyn 

analysointi 

että ne vaikutta-

vat käyttäytymi-

seen. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä ristiriita-

tilanteita sekä 

stressin ja krii-

sien piirteitä. 

joitakin esimerk-

kejä tunteiden ja 

käyttäytymisen 

välisestä vuoro-

vaikutuksesta. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä keinoja 

ristiriitatilantei-

den selvittämi-

seen ja stressin 

ja kriisien käsit-

telyyn. 

sekä osaa antaa 

esimerkkejä tun-

teiden ja käyttäy-

tymisen välisestä 

vuorovaikutuk-

sesta ja käyttäy-

tymisen sääte-

lystä.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata keinoja ja 

ratkaisuja ristirii-

tatilanteiden sel-

vittämiseen sekä 

esitellä keinoja 

stressin ja krii-

sien käsittelyyn. 

soida niiden taus-

tatekijöitä sekä 

esitellä keinoja 

käyttäytymisen ja 

vuorovaikutuk-

sen säätelyyn. 

  

Opiskelija osaa 

luokitella ristirii-

tatilanteiden 

syitä ja esitellä 

perusteltuja kei-

noja ja ratkaisuja 

ristiriitatilantei-

den selvittämi-

seen sekä stres-

sin ja kriisien kä-

sittelyyn. 

T3 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

itsetuntemus-

taan, omien ar-

vojen ja asentei-

den sekä kehon 

ja mielen vies-

tien tunnista-

te1 Opiskelija oppii 

kehittämään itse-

tuntemustaan ja 

säätelemään 

käyttäytymistään 

ja oppimistaan. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 
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mista ja säätele-

mään käyttäyty-

mistään, oppi-

mistaan ja opis-

keluaan tukevia 

tekijöitä 

T4 ohjata opiske-

lijaa pohtimaan 

yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyyteen 

ja yhdenvertai-

suuteen liittyviä 

kysymyksiä ter-

veyden näkökul-

masta  

te1 Opiskelija oppii 

pohtimaan yksi-

löllisyyteen, yh-

teisöllisyyteen ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyviä ky-

symyksiä tervey-

den näkökul-

masta. 

  

Terveydellisen 

kehityksen analy-

sointi  

Opiskelija osaa 

nimetä yksilölli-

syyteen vaikutta-

via tekijöitä sekä 

antaa yksittäisen 

esimerkin sosiaa-

listen suhteiden 

yhteydestä mie-

len hyvinvointiin 

ja terveyteen.  

Opiskelija osaa 

kuvata yksilölli-

syyteen vaikutta-

via tekijöitä sekä 

antaa esimerk-

kejä sosiaalisten 

suhteiden merki-

tyksestä mielen 

hyvinvoinnille ja 

terveydelle. 

Opiskelija osaa 

eritellä esimerk-

kien avulla yksi-

lölliseen kehityk-

seen liittyviä ky-

symyksiä tervey-

den näkökul-

masta ja arvioida 

sosiaalisten suh-

teiden merki-

tystä mielen hy-

vinvoinnille ja 

terveydelle. 

Opiskelija osaa 

analysoida perus-

tellen yksilölli-

seen kehitykseen 

liittyviä kysymyk-

siä terveyden nä-

kökulmasta ja ar-

vioida sosiaalis-

ten suhteiden 

merkitystä mie-

len hyvinvoinnille 

ja terveydelle. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

T5 ohjata opiske-

lijaa syventä-

mään ymmärrys-

tään fyysisestä, 

psyykkisestä ja 

te1 Opiskelija oppii 

tarkastelemaan 

fyysistä, psyyk-

kistä ja sosiaa-

lista terveyttä. 

Terveyteen vai-

kuttavien tekijöi-

den tunnistami-

nen 

 

Opiskelija osaa 

nimetä terveyttä 

tukevia ja vaa-

rantavia tekijöitä. 

Opiskelija osaa 

nimetä terveyttä 

tukevia ja vaa-

rantavia tekijöitä 

Opiskelija osaa 

kuvata useita 

terveyttä tukevia 

ja vaarantavia te-

Opiskelija osaa 

analysoida ja ar-

vioida terveyttä 

tukevia ja vaa-

rantavia tekijöitä 
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sosiaalisesta ter-

veydestä  

sekä näiden väli-

siä yhteyksiä pää-

piirteissään. 

kijöitä sekä näi-

den välisiä yh-

teyksiä käyttäen 

keskeisiä tervey-

teen ja sairau-

teen liittyviä kä-

sitteitä asianmu-

kaisesti.  

sekä selittää näi-

den välisiä syy-

seuraussuhteita 

käyttäen asian-

mukaisia käsit-

teitä. 

 

 

 

T6 tukea opiske-

lijan kehittymistä 

terveyteen ja sai-

rauteen liittyvän 

tiedon hankki-

jana ja käyttä-

jänä sekä edistää 

valmiuksia toi-

mia tarkoituk-

senmukaisesti 

terveyteen, tur-

vallisuuteen ja 

sairauksiin liitty-

vissä tilanteissa 

te1 Opiskelija oppii 

hakemaan ja 

käyttämään ter-

veyteen ja sai-

rauteen liittyvää 

tietoa sekä oppii 

toimimaan tar-

koituksenmukai-

sesti terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin liit-

tyvissä tilan-

teissa. 

Terveyteen, tur-

vallisuuteen ja 

sairauteen liitty-

vien tietojen ja 

taitojen hallinta 

Opiskelija osaa 

hakea tervey-

teen liittyvää 

tietoa ohjatusti. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä jonkin 

toimintatavan 

liittyen itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen sekä 

terveyttä ja tur-

vallisuutta vaa-

rantaviin tilan-

teisiin. 

Opiskelija osaa 

hakea tervey-

teen liittyvää 

tietoa muuta-

mista lähteistä 

sekä käyttää tie-

toa paikoitellen 

asianmukaisesti. 

 

Opiskelija osaa 

nimetä toimin-

tatapoja itsehoi-

toon, avun ha-

kemiseen ja ter-

veyttä ja turval-

lisuutta vaaran-

taviin tilanteisiin 

liittyen. 

Opiskelija osaa 

hakea tervey-

teen liittyvää 

luotettavaa tie-

toa erilaisista 

lähteistä ja käyt-

tää sitä pääosin 

asianmukaisesti.  

 

Opiskelija osaa 

kuvata esimer-

kein tai esittää 

asianmukaisia 

toimintamalleja 

itsehoidossa, 

avun hakemi-

sessa ja terveyttä 

ja turvallisuutta 

Opiskelija osaa 

hakea tervey-

teen liittyvää 

tietoa monipuo-

lisesti eri tieto-

lähteistä, muo-

dostaa hakusa-

noja ja rajata 

tiedonhakua 

sekä käyttää tie-

toa asianmukai-

sesti. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida erilaisia 

toimintatapoja 

itsehoidossa, 
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vaarantavissa ti-

lanteissa. 

avun hakemi-

sessa ja ter-

veyttä ja turval-

lisuutta vaaran-

tavissa tilan-

teissa. 

T7 ohjata opiske-

lijaa tunnista-

maan ja arvioi-

maan omia ter-

veyteen ja tur-

vallisuuteen liit-

tyviä tottumuksi-

aan, valintojaan 

ja niiden perus-

teluja  

te1 Opiskelija oppii 

tunnistamaan ja 

ja arvioimaan 

omia terveyteen 

ja turvallisuu-

teen liittyviä te-

kijöitä. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodos-

tamisen perus-

teena. Opiskeli-

jaa ohjataan 

pohtimaan ko-

kemuksiaan 

osana itsearvi-

ointia. 

   

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T8 ohjata opiske-

lijaa ymmärtä-

mään ympäris-

tön, yhteisöjen, 

kulttuurin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

te1 Opiskelija oppii 

tarkastelemaan 

ympäristön, yh-

teisöjen, kult-

tuurin ja tieto- 

ja viestintätek-

nologian merki-

tystä terveydelle 

Ympäristön ter-

veysvaikutusten 

hahmottaminen 

 

 

Opiskelija osaa 

nimetä elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

yhteisöjen, kult-

tuurin tai tvt:n 

Opiskelija osaa 

kuvata elinympä-

ristön aiheutta-

mia vaikutuksia 

terveyteen sekä 

antaa esimerk-

kejä yhteisöjen, 

kulttuurin tai 

Opiskelija osaa 

kuvata elinympä-

ristön aiheutta-

mia keskeisiä 

suoria ja epäsuo-

ria vaikutuksia 

terveyteen sekä 

Opiskelija osaa 

arvioida elinym-

päristön aiheut-

tamia keskeisiä 

suoria ja epäsuo-

ria vaikutuksia 

terveyteen sekä 
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merkitystä ter-

veydelle ja hyvin-

voinnille 

ja hyvinvoin-

nille. 

yhteyksiä tervey-

teen. 

tvt:n yhteyksistä 

terveyteen. 

esitellä yhteisö-

jen, kulttuurin, 

median ja tvt:n 

yhteyksiä tervey-

teen. 

arvioida yhteisö-

jen, kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen. 

T9 ohjata opiske-

lijaa luomaan pe-

rustaa opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kyvylle ja sen yl-

läpitämiselle 

sekä käyttämään 

terveyspalveluja 

asianmukaisesti 

te1 Opiskelija oppii 

luomaan perus-

taa opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kyvylle ja sen yl-

läpitämiselle 

sekä oppii ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä. 

  

Työkyvyn edistä-

misen keinojen 

hahmottaminen  

Opiskelija osaa 

nimetä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Opiskelija osaa 

nimetä oman op-

pilaitoksen ja 

kunnan terveys-

palveluja. 

Opiskelija osaa 

kuvata tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn. 

  

Opiskelija osaa 

kuvata oman op-

pilaitoksen ja 

kunnan terveys-

palveluja. 

Opiskelija osaa 

soveltaa tietoa 

tekijöistä, jotka 

vaikuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn. 

 

Opiskelija osaa 

laatia opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kykyä edistäviä 

suunnitelmia. 

 

Opiskelija osaa 

kuvata miten ha-

keutua oman op-

pilaitoksen ja 

kunnan terveys-

palveluihin ja an-

taa useampia 

esimerkkejä siitä, 

miten niitä voi 

Opiskelija osaa 

soveltaa ja arvi-

oida tietoa teki-

jöistä, jotka vai-

kuttavat opis-

kelu-, toiminta- 

ja työkykyyn, 

esimerkiksi laa-

timalla niitä tu-

kevan perustel-

lun suunnitel-

man. 

  

Opiskelija osaa 

kuvata ja arvioida 

yhteiskunnan eri-

laisia terveyspal-

veluja ja miten 

niitä voi hyödyn-

tää asianmukai-

sesti eri tilan-

teissa. 
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hyödyntää tar-

koituksenmukai-

sesti eri tilan-

teissa. 

T10 ohjata opis-

kelijaa ymmärtä-

mään ja arvioi-

maan perheen ja 

omaan elämän-

piiriin kuuluvien 

ihmisten ja yhtei-

söjen edustamia 

terveyskäsityk-

siä, tunnista-

maan niiden 

merkitystä itselle 

sekä muodosta-

maan kuvaa it-

selle sopivista 

oppimisen kei-

noista  

te1 Opiskelija oppii 

tarkastelemaan 

perheen ja 

omaan elämän-

piiriin kuuluvien 

ihmisten ja yh-

teisöjen edusta-

mia terveyskäsi-

tyksiä, tunnistaa 

niiden merki-

tystä itselle sekä 

oppii muodosta-

maan kuvaa it-

selle sopivista 

oppimisen kei-

noista. 

Terveyskäsitys-

ten arviointi sekä 

oppimista edistä-

vien tekijöiden 

hahmottaminen 

Opiskelija osaa 

kuvata esimerkin 

avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä. 

  

Opiskelija osaa 

nimetä omaa op-

pimistaan tuke-

van tekijän. 

Opiskelija osaa 

kuvata esimerk-

kien avulla, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä tun-

nistaa niiden vai-

kutuksen omiin 

terveyskäsityk-

siin. 

  

Opiskelija osaa 

nimetä omaa op-

pimistaan tukevia 

tekijöitä. 

  

Opiskelija osaa 

pohtia esimer-

kein sitä, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt, muut sosiaa-

liset yhteisöt vai-

kuttavat käsityk-

siin terveydestä. 

 

Opiskelija osaa 

esimerkein eri-

tellä omaa oppi-

mistaan tukevia 

tekijöitä. 

Opiskelija osaa 

arvioida, miten 

perhe, lähiyhtei-

söt ja muut sosi-

aaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsi-

tyksiin tervey-

destä, sekä arvi-

oida niiden mer-

kitystä omille ter-

veyskäsityksille. 

  

Opiskelija osaa 

analysoida omaa 

oppimistaan tu-

kevia tekijöitä. 
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LIITE 1. Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa opiskelijan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa opiskelijaa. Opiskelija saa monipuolista palautetta siitä, 

miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla 

opiskelija saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuhar-

rastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä määritellään, miten opiskelija on saavuttanut aikuisten perusopetusta täydentävän saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt saamen kielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille 

aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kurssille yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on saamen kielen 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 

Kurssit 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 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

vuorovaikutus-

taitojaan, eritte-

levää ja kriittistä 

saak1 Opiskelija oppii 

toimimaan mo-

nenlaisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa ja pystyy 

Vuorovaikutus-

taidot, lukutaito 

sekä tekstien 

ymmärtäminen 

ja tulkinta 

Opiskelija osaa 

toimia itselleen 

tutussa ryhmässä 

Opiskelija osaa 

toimia tavan-

omaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

toimia erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

 

Opiskelija osaa 

toimia tavoitteel-

lisesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 
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lukutaitoa sekä 

erilaisten teks-

tien ymmärtä-

mistä ja tulkitse-

mista erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä 

arvioimaan toi-

mintaansa niissä. 

ja arkisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

lukea yksinkertai-

sia tekstejä. 

Opiskelija osaa 

lukea ja tulkita 

yksinkertaisia 

tekstejä. 

Opiskelija osaa 

lukea ja tulkita 

erilaisia tekstejä. 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan.  

 

Opiskelija osaa 

lukea ja tulkita 

monipuolisia 

tekstejä. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 rohkaista 

opiskelijaa kar-

tuttamaan sana- 

ja käsitevaranto-

aan, vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi ja elä-

mysten saa-

miseksi sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

saak1 Opiskelija oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja kä-

sitevarantoaan. 

Sana- ja käsiteva-

ranto, tekstien 

hyödyntäminen 

ja tulkinta 

Opiskelija hallit-

see niukan sana- 

ja käsitevaran-

non. 

Opiskelija osaa 

lukea yksinkertai-

sia kaunokirjalli-

sia, asia- ja me-

diatekstejä. 

Opiskelija hallit-

see yksinkertai-

sen sana- ja käsi-

tevarannon.  

 

Opiskelija osaa 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Opiskelija hallit-

see kohtuullisen 

sana- ja käsiteva-

rannon.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää erilaisia 

lähteitä tiedon 

hankkimiseksi 

sekä keskustella 

erilaisista teks-

teistä kysyen, tii-

vistäen, kom-

mentoiden ja 

pohtien tekstien 

Opiskelija hallit-

see monipuolisen 

sana- ja käsiteva-

rannon.  

 

Opiskelija osaa 

lukea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 
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yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

Tekstien tuottaminen 

T3 ohjata opiske-

lijaa sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa  

saak1 Opiskelija oppii 

sujuvoittamaan 

ja monipuolista-

maan kirjoittami-

sen taitoaan.  

 

Kirjoittamisen 

perustaitojen 

hallinta sekä 

tekstien tuotta-

minen 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Opiskelija osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Opiskelija osaa 

jaksottaa teks-

tinsä ja noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen kes-

keisiä käytän-

teitä. 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa suju-

vasti ja selkeästi 

käsin ja hän on 

omaksunut tar-

vittavia näppäin-

taitoja.  

 

Opiskelija osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Opiskelija osaa 

jäsentää teks-

tinsä ja kappa-

leensa loogisesti 

ja kiinnittää huo-

miota sanavalin-

toihin sekä nou-

dattaa kirjoitetun 

yleiskielen kes-

keisiä käytän-

teitä. 

T4 kannustaa 

opiskelijaa tuot-

tamaan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

saak1 Opiskelija oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa 

ottavia ja pohti-

via tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

Opiskelija osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyttää 

mallien avulla 

Opiskelija osaa 

tuottaa kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, pohtia ja 

kantaa ottavia 

Opiskelija osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-
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via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

tekstejä ja käyt-

tää niille tyypilli-

siä ilmaisutapoja. 

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T5 ohjata opiske-

lijaa pohtimaan 

saamen kielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntä-

mään saamen-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

saak2 Opiskelija oppii 

pohtimaan kielel-

listä ja kulttuu-

rista identiteettiä 

sekä saamen kie-

len käyttöä, mer-

kitystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Saamen kielen 

käytön, merki-

tyksen ja aseman 

havainnointi 

Opiskelija osaa 

tunnistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Opiskelija osaa 

kuvailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Opiskelija tuntee 

jonkin verran 

saamenkielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Opiskelija osaa 

kuvailla kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteetin 

sekä saamen kie-

len merkitystä ja 

saamen kielen 

asemaa. 

 

Opiskelija tuntee 

saamenkielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

Opiskelija osaa 

kuvailla itsenäi-

sesti kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin sekä 

äidinkielten mer-

kitystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Opiskelija hyö-

dyntää luovasti ja 

itsenäisesti eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

T6 ohjata opiske-

lijaa tunnista-

maan kielen eri-

saak2 Opiskelija oppii 

tunnistamaan 

kielen erilaisia re-

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Opiskelija osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

Opiskelija osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

Opiskelija tunnis-

taa kielen eri re-

kistereitä, puhu-

tun ja kirjoitetun 

Opiskelija osaa 

tunnistaa ja käyt-

tää itsenäisesti 
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laisia rekiste-

reitä, esimerkiksi 

puhutun ja kirjoi-

tetun kielen 

eroja ja kielen 

käyttöä eri tilan-

teissa 

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

kielen eroja sekä 

kielen tilanteista 

käyttöä. 

kielen eri rekiste-

reitä sekä havain-

noida puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja ja kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T7 rohkaista 

opiskelijaa sy-

ventämään tieto-

aan saamen kie-

len keskeisistä 

rakennepiirteistä 

ja ohjata analy-

soimaan niitä 

saak2 Opiskelija oppii 

syventämään tie-

tojaan äidinkie-

len keskeisistä ra-

kenteista. 

Keskeisten ra-

kenteiden tunte-

mus ja käyttö 

Opiskelija osaa 

tunnistaa yksin-

kertaisimpia saa-

men kielen ra-

kenteita apukysy-

mysten ja mallien 

avulla. 

Opiskelija osaa 

käyttää mallien 

avulla joitakin 

saamen kielen 

keskeisiä raken-

teita tutuissa ym-

päristöissä. 

Opiskelija tuntee 

saamen kielen 

keskeiset raken-

teet ja osaa käyt-

tää niitä. 

Opiskelija osaa 

hyvin saamen 

kielen keskeiset 

rakenteet ja käyt-

tää niitä moni-

puolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T8 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

saamen kieltä 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä 

saak2 Opiskelija oppii 

kehittämään toi-

mivaa kaksi- ja 

monikielisyyttään 

ja taitoaan käyt-

tää sitä monipuo-

lisesti tiedon-

Saamenkielinen 

tiedonhaku 

Opiskelija osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä tukena 

opiskelussa ja yk-

sinkertaisessa 

tiedonhaussa. 

Opiskelija osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Opiskelija käyt-

tää saamen 

kieltä tukena 

opiskelussa ja 

tiedonhaussa. 

Opiskelija käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti saa-

men kieltä ja mo-

nikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  
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haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä. 

 

Opiskelija osaa 

arvioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 

 

LIITE 2. Perusopetusta täydentävä romanikieli 
Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä romanikielessä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa opiskelijan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa opiskelijaa. Opiskelija saa monipuolista palautetta siitä, 

miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla 

opiskelija saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuhar-

rastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä määritellään, miten opiskelija on saavuttanut aikuisten perusopetusta täydentävän romanikielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan 

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt romanikielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille 

aikuisten perusopetuksen päättövaiheen kurssille 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. 
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Opetuksen  

tavoite 

Kurssit Opetuksen  

tavoitteista  

johdetut  

oppimisen  

tavoitteet 

Arvioinnin koh-

teet 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 5  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 7  

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 8 

Osaamisen  

kuvaus  

arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteessa toimiminen 

T1 ohjata opiske-

lijaa osallistu-

maan monimuo-

toisiin keskuste-

luihin ja arvosta-

maan omaa il-

maisuaan sekä 

antamaan ja vas-

taanottamaan 

palautetta 

rok1 Opiskelija oppii 

toimimaan moni-

kielisissä ja -kult-

tuurisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja pystyy 

arvioimaan toi-

mintaansa niissä. 

Suullinen ilmaisu 

ja vuorovaikutus-

taidot  

Opiskelija osaa 

toimia satunnai-

sesti itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

toimia tavan-

omaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Opiskelija osaa 

toimia erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä ja -tilan-

teissa sekä antaa 

ja vastaanottaa 

palautetta. 

Opiskelija osaa 

toimia tavoitteel-

lisesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

T2 innostaa opis-

kelijaa vahvista-

maan taitoaan 

toimia erilaisissa 

viestintätilan-

teissa 

rok1 Opiskelija oppii 

vahvistamaan 

taitoaan toimia 

erilaisissa viestin-

tätilanteissa. 

Kokonaisilmaisun 

taidot 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

ymmärrettävästi. 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

selkeästi. 

Opiskelija osaa il-

maista mielipi-

teensä ja perus-

tella sen uskotta-

vasti.  

 

Opiskelija osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 
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Opiskelija osaa 

käyttää kokonai-

silmaisun kei-

noja. 

Tekstien tulkitseminen 

T3 ohjata opiske-

lijaa tarkastele-

maan monimuo-

toisia tekstejä, 

kehittämään 

kuullun ja luetun 

ymmärtämistä ja 

huomioimaan 

puhe- ja kirjakie-

len eroja 

 rok2 Opiskelija oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja il-

maisuvaranto-

aan. 

Tekstimaailman 

monipuolistumi-

nen ja moniluku-

taito 

Opiskelija hallit-

see niukan sana- 

ja käsitevarannon. 

 

Opiskelija osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Opiskelija hallit-

see yksinkertai-

sen sana- ja käsi-

tevarannon.  

 

Opiskelija osaa 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Opiskelija osaa 

käyttää ja tulkita 

ohjatusti erityyp-

pisiä ja moni-

muotoisia teks-

tejä.  

 

Opiskelija tunnis-

taa tekstilajeja ja 

osaa kuvailla joi-

takin pohtivien, 

kantaa ottavien 

ja ohjaavien 

tekstien kielelli-

siä ja tekstuaali-

sia piirteitä. 

Opiskelija osaa 

lukea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä.  

 

Opiskelija hallit-

see monipuolisen 

sana- ja käsiteva-

rannon sekä tun-

nistaa puhe- ja 

kirjakielen eroja. 

T4 innostaa opis-

kelijaa omaehtoi-

seen lukemiseen 

rok2  Opiskelija oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Opiskelija osaa 

hyödyntää yksin-

kertaisia tekstejä 

Opiskelija osaa 

keskustella teks-

teistä tutuissa 

Opiskelija osaa 

arvioida omaa lu-

Opiskelija osaa 

keskustella myös 

itselleen uuden-
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ja romanikielis-

ten tekstien 

käyttöön kielitai-

don mukaan 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

ja pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

viestintäympäris-

töissä. 

kutaitoaan ja ni-

metä kehittämis-

kohteita.  

 

Opiskelija ym-

märtää, että 

teksteillä on eri-

laisia tavoitteita 

ja tarkoitusperiä.  

tyyppisistä teks-

teistä kysyen, tii-

vistäen, kom-

mentoiden ja 

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista 

opiskelijaa kehit-

tämään sana- ja 

käsitevarantoaan 

ja omaa romani-

kielistä kirjallista 

ja suullista ilmai-

suaan hyödyn-

täen paikallista 

romaniyhteisöä 

ja erilaisia oppi-

misympäristöjä 

rok2  Opiskelija oppii 

sujuvoittamaan 

ja monipuolista-

maan romanikie-

lisen tekstin tuot-

tamisen taitoaan.  

 

Suullisen ja kir-

joitetun kielen 

hallinta, kirjoi-

tustaidot ja eetti-

nen verkkovies-

tintä 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Opiskelija osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Opiskelija osaa 

jaksottaa teks-

tinsä ja noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen kes-

keisiä käytän-

teitä. 

Opiskelija osaa 

ääntää romani-

kieltä ja hallitsee 

kohtuullisen 

sana- ja käsiteva-

rannon.  

 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa käsin ja 

hänellä on koh-

tuulliset näp-

päintaidot.  

 

Opiskelija osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Opiskelija osaa 

jäsentää teks-

tinsä ja kappa-

leensa loogisesti 

ja kiinnittää huo-

miota sanavalin-

toihin sekä nou-

dattaa kirjoitetun 

yleiskielen kes-

keisiä käytän-

teitä. 



 

139 
 

Opiskelija tuntee 

eettisen verkko-

viestinnän perus-

periaatteet. 

T6 innostaa opis-

kelijaa edistä-

mään ajatusten 

ja kokemusten il-

maisemista asia-

teksteissä ja kau-

nokirjallisissa 

teksteissä, myös 

monimediaisissa 

oppimisympäris-

töissä  

rok2 Opiskelija roh-

kaistuu kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan ja vahvis-

taa myönteistä 

suhtautumistaan 

kirjoittamiseen. 

Ajatusten ilmai-

seminen ja teks-

timaailman mo-

nipuolistuminen 

Opiskelija osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

 

 

Opiskelija osaa 

ohjatusti tuottaa 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia, 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

niille tyypillisiä il-

maisutapoja. 

Opiskelija osaa 

tuottaa monipuo-

lisia tilanteeseen 

sopivia tekstejä 

käyttäen luovia 

ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T7 rohkaista 

opiskelijaa kes-

kustelemaan ro-

manikulttuurista, 

romanien histori-

asta ja romani-

kielen merkityk-

sestä yhteisölle 

rok1  Opiskelija oppii 

pohtimaan roma-

nikielen käyttöä, 

sen merkitystä ja 

asemaa osana 

kaksi- tai moni-

kielisiä yhteisöjä. 

Hän oppii hyö-

Kulttuuritietoi-

suuden kehitty-

minen 

Opiskelija osaa 

tunnistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Opiskelija osaa 

kuvailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

Opiskelija osaa 

kuvailla kulttuu-

rin monimuotoi-

suutta sekä omia 

kulttuurikoke-

muksiaan.  

 

Opiskelija osaa 

kertoa romanien 

Opiskelija osaa 

kuvailla itsenäi-

sesti kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin sekä 

äidinkielten mer-

kitystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 
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dyntämään ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Opiskelija tuntee 

jonkin verran ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

historian pää-

kohdista sekä ro-

manien ase-

masta yhteiskun-

nassa.  

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Opiskelija hyö-

dyntää luovasti ja 

itsenäisesti ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

T8 ohjata opiske-

lijaa perehty-

mään romanikie-

len keskeisimpiin 

piirteisiin ja ver-

taamaan romani-

kieltä suomen 

kieleen  

rok1 Opiskelija syven-

tää tietojaan ro-

manikielen kes-

keisistä raken-

teista. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen, 

keskeisten ra-

kenteiden tunte-

mus ja käyttö 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisimpia romani-

kielen rakenteita 

apukysymysten 

ja mallien avulla. 

Opiskelija tunnis-

taa mallien avulla 

joitakin romani-

kielen keskeisiä 

rakenteita ja 

käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

Opiskelija osaa 

kuvailla romani-

kielen keskeisim-

mät piirteet ja 

vertailla niitä 

suomen kielen 

piirteisiin.  

 

Opiskelija osaa 

kuvailla äidinkiel-

ten merkitystä ja 

romanikielen 

asemaa muiden 

kielten joukossa. 

Opiskelija tuntee 

hyvin äidinkie-

lensä keskeiset 

rakenteet ja osaa 

käyttää niitä mo-

nipuolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa ympäris-

töissä.  

 

Opiskelija osaa 

kuvailla romani-

kielen merkitystä 

itselleen. 
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LIITE 3. Perusopetusta täydentävä opiskelijan oma äidinkieli 
 

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä opiskelijan omassa äidinkielessä aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa 

 

Arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa opiskelijan oppimisen edistymisestä sekä ohjata ja kannustaa opiskelijaa. Opiskelija saa monipuolista palautetta siitä, 

miten hänen taitonsa ymmärtää ja käyttää kieltä suullisesti ja kirjallisesti on kehittynyt. Arviointipalaute tuottaa tietoa opetuksen suunnittelulle. Sen avulla 

opiskelija saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuhar-

rastuksen tukena. 

 

Opiskelun päättyessä määritellään, miten opiskelija on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosanan muodos-

tamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, mille aikuis-

ten perusopetuksen päättövaiheen kurssille yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Arvosana on oman äidinkielen 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 

Kurssit 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 ohjata opiske-

lijaa kehittämään 

vuorovaikutus-

oäi1 Opiskelija oppii 

toimimaan mo-

nenlaisissa vuo-

Vuorovaikutus-

taidot, lukutaito 

sekä tekstien 

Opiskelija osaa 

toimia satunnai-

sesti itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

Opiskelija osaa 

toimia tavan-

Opiskelija osaa 

toimia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

Opiskelija osaa 

toimia tavoitteel-

lisesti monenlai-
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taitojaan, eritte-

levää ja kriittistä 

lukutaitoa sekä 

erilaisten teks-

tien ymmärtä-

mistä ja tulkitse-

mista erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä 

rovaikutustilan-

teissa ja pystyy 

arvioimaan toi-

mintaansa niissä. 

 

Opiskelija tuntee 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä.  

 

Opiskelija kehit-

tää erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä ymmär-

tää ja tulkitsee 

erilaisia tekstejä.  

ymmärtäminen 

ja tulkinta 

 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

 

Opiskelija osaa 

lukea erilaisia yk-

sinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

Opiskelija osaa 

hyödyntää yksin-

kertaisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.  

omaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

 

Opiskelija osaa 

lukea erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy enim-

mäkseen itsel-

leen tutuissa 

tekstilajeissa. 

 

Opiskelija ym-

märtää tekstin si-

sällön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti. 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

 

Opiskelija osaa 

lukea erilaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

 

Opiskelija osaa 

tarkastella teks-

tejä kriittisesti 

käyttäen joitakin 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

 

Opiskelija osaa 

lukea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

Tekstien tulkitseminen 

T2 rohkaista 

opiskelijaa vah-

vistamaan taito-

aan käyttää teks-

tejä ja lukutaito-

oäi1 Opiskelija vahvis-

taa taitoaan poh-

tia tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa sekä 

Tekstien hyödyn-

täminen ja tul-

kinta 

Opiskelija osaa 

hyödyntää yksin-

kertaisia tekstejä 

ja pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

Opiskelija osaa 

hyödyntää mal-

lien avulla ja itse-

näisesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

Opiskelija osaa 

kirjoittaa ja kes-

kustella erilai-

sista teksteistä 

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin 

Opiskelija osaa 

kirjoittaa ja kes-

kustella myös it-

selleen uuden-

tyyppisistä teks-
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aan tiedon hank-

kimiseksi ja elä-

mysten saa-

miseksi sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

keskustella teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

 

Opiskelija harjoit-

telee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

kokemuksiinsa 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä.  

 

 

teistä kysyen, tii-

vistäen, kom-

mentoiden ja 

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä. 

Tekstien tuottaminen 

T3 ohjata opiske-

lijaa sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa sekä syventä-

mään tekstilajien 

tuntemusta 

oäi1 Opiskelija suju-

voittaa ja moni-

puolistaa kirjoit-

tamisen taitoaan 

ja oman äidinkie-

lensä kirjoitusjär-

jestelmän hallin-

taa.  

 

Kirjoittamisen 

perustaitojen 

hallinta sekä 

tekstien tuotta-

minen 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Opiskelija osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Opiskelija osaa 

jaksottaa teks-

tinsä ja noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen perus-

käytänteitä. 

Opiskelija osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Opiskelija osaa 

hyödyntää kir-

joittamisessaan 

tietoja viestintä-

tekniikkaa. 

  

Opiskelija osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Opiskelija osaa 

jäsentää teks-

tinsä ja kappa-

leensa loogisesti 

ja kiinnittää huo-

miota sanavalin-

toihin sekä nou-

dattaa kirjoitetun 

yleiskielen perus-

käytänteitä. 
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T4 kannustaa 

opiskelijaa tuot-

tamaan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

oäi1 Opiskelija roh-

kaistuu tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Opiskelija osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Opiskelija osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Opiskelija osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja.  

Opiskelija osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T5 ohjata opiske-

lijaa pohtimaan 

oman äidinkielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa 

oäi2 Opiskelija pohtii 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

Oman äidinkie-

len käytön, mer-

kityksen ja ase-

man havainnointi 

Opiskelija osaa 

tunnistaa joitakin 

oman kielellisen 

ja kulttuurisen 

taustansa omi-

naispiirteitä.  

 

Opiskelija tuntee 

jonkin verran 

omakielistä me-

diaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Opiskelija osaa 

kuvailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin, 

myös Suomeen ja 

suomalaiseen 

kulttuuriin. 

Opiskelija osaa 

kuvailla kielelli-

sen ja kulttuuri-

sen identiteet-

tinsä sekä äidin-

kielen käyttöä, 

merkitystä ja 

asemaa muiden 

kielten joukossa.   

 

Opiskelija osaa 

hyödyntää oma-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa.  

Opiskelija osaa 

kuvailla itsenäi-

sesti kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin sekä 

äidinkielten mer-

kitystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Opiskelija hyö-

dyntää luovasti ja 

itsenäisesti oma-

kielistä mediaa ja 
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kulttuuritarjon-

taa. 

T6 ohjata opiske-

lijaa tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekiste-

reitä, esimerkiksi 

puhutun ja kirjoi-

tetun kielen 

eroja ja kielen 

käyttöä eri tilan-

teissa 

oäi2 Opiskelija tunnis-

taa kielen erilai-

sia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen 

Opiskelija osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Opiskelija osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Opiskelija osaa 

tunnistaa kielen 

eri rekistereitä, 

puhutun ja kirjoi-

tetun kielen 

eroja sekä kielen 

tilanteista käyt-

töä.   

 

Opiskelija osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

Opiskelija osaa 

tunnistaa ja käyt-

tää itsenäisesti 

kielen eri rekiste-

reitä, puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T7 rohkaista 

opiskelijaa sy-

ventämään tieto-

aan oman äidin-

kielen keskeisistä 

rakennepiirteistä 

ja ohjata analy-

soimaan niitä 

oäi2 Opiskelija syven-

tää tietojaan äi-

dinkielen keskei-

sistä rakenteista. 

Keskeisten ra-

kenteiden tunte-

mus ja käyttö 

Opiskelija osaa 

käyttää yksinker-

taisimpia äidin-

kielensä raken-

teita apukysy-

mysten ja mallien 

avulla. 

Opiskelija tunnis-

taa mallien avulla 

joitakin äidinkie-

lensä keskeisiä 

rakenteita ja 

käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

Opiskelija tunnis-

taa mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti oman äidin-

kielensä keskei-

set rakenteet ja 

osaa käyttää 

niitä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Opiskelija tuntee 

hyvin äidinkie-

lensä keskeiset 

rakenteet ja osaa 

käyttää niitä mo-

nipuolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 
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Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T8 ohjata opiske-

lijaa käyttämään 

äidinkieltään tie-

donhaussa ja tie-

donkäsittelyssä 

eri oppiaineissa 

ja ympäristöissä 

oäi2 Opiskelija kehit-

tää toimivaa 

kaksi- ja monikie-

lisyyttään ja tai-

toaan käyttää 

sitä monipuoli-

sesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä te-

kijänoikeuksia 

noudattaen. 

 

Omakielinen tie-

donhaku 

Opiskelija harjoit-

telee käyttämään 

äidinkieltään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Opiskelija osaa 

hakea tietoa ta-

vanomaisista läh-

teistä mallien 

avulla. 

Opiskelija käyttää 

mallien avulla äi-

dinkieltään ja 

monikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Opiskelija nou-

dattaa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan. 

 

Opiskelija osaa 

käyttää itsenäi-

sesti äidinkiel-

tään ja monikieli-

syyttään tukena 

opiskelussa ja 

tiedonhaussa.  

 

Opiskelija har-

joittelee lähtei-

den valintaa, 

käyttöä ja luotet-

tavuuden arvi-

ointia.  

 

Opiskelijaerottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

Opiskelija käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti äidin-

kieltään ja moni-

kielisyyttään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Opiskelija osaa 

arvioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 

 


