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LIITE 1. Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä saamen kielessä vuosiluokilla 7–9 

 

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

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

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän saamen kielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

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

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on saamen kielen opetuksen tavoitteiden ja kritee-

rien 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 ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoaan toimia 

erilaisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa ja 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaikutusti- 

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään 
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arvioimaan omaa 

toimintaansa 

niissä 

toimintaansa ti-

lanteen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan sekä kartut-

tamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja kä-

sitevarantoaan. 

Sana- ja käsiteva-

ranto 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 innostaa oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä eri-

laisten tekstien 

ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 Oppilas oppii ke-

hittämään eritte-

levää ja kriittistä 

lukutaitoa sekä 

ymmärtämään ja 

tulkitsemaan eri-

laisia tekstejä. 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.  

 

 

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

lön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.  

 

 

Oppilas osaa lu-

kea tekstejä käyt-

täen joitakin lu-

kutapoja sekä 

ymmärtää sisäl-

lön ydinasiat ja 

mielipiteen pe-

rusteluineen ja 

pystyy tekemään 

jossakin määrin 

havaintoja kielen 

ja kuvien kei-

noista teksteissä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 
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T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi ja elä-

mysten saa-

miseksi sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja.  

T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja 

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

Oppilas osaa 

tuottaa 
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monipuolista-

maan kirjoittami-

sen taitoa  

monipuolista-

maan kirjoittami-

sen taitoaan.  

 

yksinkertaisen 

tekstin, jonka 

viestistä saa sel-

vää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

ymmärrettävän 

ja sujuvan teks-

tin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 

T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä 

 

 

S3 Oppilas oppii 

tuottamaan ker-

tovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa 

ottavia ja pohti-

via tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kan-

taa ottavia teks-

tejä ja käyttää 

mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan kielel-

listä ja 

Kulttuuritietoi-

suuden kehitty-

minen  

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja 
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kulttuurista iden-

titeettiä sekä 

saamen kielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa 

kulttuurista iden-

titeettiä sekä 

saamen kielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöja 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

  kulttuurisen 

taustansa omi-

naispiirteitä. 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

saamenkielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

identiteetin sekä 

saamen kielen 

merkitystä ja saa-

men kielen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää erikielistä 

mediaa ja kult-

tuuritarjontaa. 

kulttuurisen 

identiteetin sekä 

äidinkielten mer-

kitystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti erikie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

S4 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

Oppilas osaa 

tunnistaa ja käyt-

tää itsenäisesti 

kielen eri rekiste-

reitä sekä havain-

noida puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja ja kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 
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T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

saamen kielen 

keskeisistä ra-

kenteista ja ana-

lysoimaan niitä 

S4 Oppilas oppii sy-

ventämään tieto-

jaan äidinkielen 

keskeisistä ra-

kenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisimpia saamen 

kielen rakenteita 

apukysymysten 

ja mallien avulla. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla joitakin 

saamen kielen 

keskeisiä raken-

teita tutuissa ym-

päristöissä. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti saamen kie-

len keskeisiä ra-

kenteita sekä 

käyttää niitä eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa hy-

vin saamen kie-

len keskeiset ra-

kenteet ja käyt-

tää niitä moni-

puolisesti myös 

itselleen uuden-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää saamen kieltä 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä 

 

 

S5 Oppilas oppii ke-

hittämään toimi-

vaa kaksi- ja mo-

nikielisyyttään ja 

taitoaan käyttää 

sitä monipuoli-

sesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä. 

Monipuolinen 

saamen kielen 

käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä tukena 

opiskelussa ja yk-

sinkertaisessa 

tiedonhaussa. 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti saamen 

kieltä ja monikie-

lisyyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti saa-

men kieltä ja mo-

nikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet. 
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LIITE 2. Perusopetusta täydentävä romanikieli 
 

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

 

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

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

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

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

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

siluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  Arvosana on romanikielen opetuksen tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutu-

misen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 rohkaista op-

pilasta ilmaise-

maan itseään ro-

manikielellä sekä 

toimimaan 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monikie-

lisissä ja -kulttuu-

risissa vuorovai-

kutustilanteissa 

Suullinen ilmaisu 

ja vuorovaikutus-

taidot 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 
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monikielisissä ja -

kulttuurisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa ja arvi-

oimaan omaa toi-

mintaansa niissä 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

arkisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

arvioimaan toi-

mintaansa niissä. 

pystyy säätele-

mään toimin-

taansa tilanteen 

mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kehittää 

tekstien tulkin-

nan taitoaan ja 

monipuolistaa 

sana- ja ilmai-

suvarantoaan 

hyödyntäen sekä 

koulussa että 

muualla opittua 

S2 Oppilas oppii 

tuntemaan moni-

muotoisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä 

sekä kartutta-

maan sana- ja il-

maisuvaranto-

aan. 

Tekstien tulkin-

nan taito sekä 

sana- ja ilmai-

suvarannon laa-

juus 

Oppilas osaa lu-

kea yksinkertaisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 kannustaa op-

pilasta keskuste-

lemaan teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä sekä sy-

ventämään teks-

tilajien tunte-

mustaan 

S2 Oppilas oppii 

pohtimaan teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa sekä kes-

kustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Teksteistä kes-

kustelu ja teksti-

lajien tuntemus 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii apukysy-

mysten ja mallien 

avulla tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

Oppilas osaa kes-

kustella teks-

teistä tutuissa 

viestintäympäris-

töissä ja tuntee 

joitakin tekstila-

jeja. 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin ko-

kemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä.  

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen uudentyyp-

pisistä teksteistä 

kysyen, tiivis-

täen, kommen-

toiden ja pohtien 

tekstien yhteyttä 
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Oppilas tuntee 

eri tekstilajeja. 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T4 innostaa oppi-

lasta vahvista-

maan tekstien 

tuottamisen tai-

toa ja tuotta-

maan erilaisia 

tekstejä monime-

diaisissa oppimis-

ympäristöissä  

S3 Oppilas oppii su-

juvoittamaan ja 

monipuolista-

maan romanikie-

lisen tekstin tuot-

tamisen taitoaan.  

 

Tekstien tuotta-

minen 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len keskeisiä käy-

tänteitä. 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen keskeisiä 

käytänteitä. 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä 

Ilmaisu Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla tekstiä 

käyttäen itsel-

leen tuttuja il-

maisuja. 

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstiä 

käyttäen moni-

puolisia ilmai-

suja. 

Oppilas osaa 

tuottaa moni-

puolisia tilantee-

seen sopivia teks-

tejä käyttäen luo-

via ilmaisuja. 
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positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

suhtautumistaan 

kirjoittamiseen. 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6 ohjata oppi-

lasta tutustu-

maan romanikie-

liseen kirjallisuu-

teen ja mediaan, 

ymmärtämään 

omat mahdolli-

suutensa romani-

kielen säilyttä-

jänä sekä hyö-

dyntämään kaksi- 

tai monikielisyyt-

tään 

S4 Oppilas oppii 

pohtimaan roma-

nikielen käyttöä, 

sen merkitystä ja 

asemaa osana 

kaksi- tai moni-

kielisiä yhteisöjä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

Romanikielisen 

kirjallisuuden ja 

median tunte-

mus 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

kielellisen ja kult-

tuurisen taus-

tansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee 

jonkin verran ro-

manikielistä me-

diaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin sekä 

romanikielen 

merkitystä ja ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää romaneja 

käsittelevää ja 

romanikielistä 

mediaa, kirjalli-

suutta ja kulttuu-

ritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti ro-

maneja käsittele-

vää ja romanikie-

listä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 
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LIITE 3. Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli 
 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetusta täydentävässä oppilaan omassa äidinkielessä vuosiluokilla 7–9  

 

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

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

saa tietoa kielitaitonsa vahvuuksista ja edistymisestä, itsestään kielenoppijana sekä taidostaan hyödyntää kielitaitoaan kaiken oppimisen ja lukuharrastuksen 

tukena. 

 

Opiskelun päättyessä 9. vuosiluokalla määritellään, miten oppilas on saavuttanut perusopetusta täydentävän oman äidinkielen oppimäärän tavoitteet. Arvosa-

nan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki tässä liitteessä määritellyt oman äidinkielen opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta siitä, 

mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 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 heikom-

man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.    

 

Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppi-

lasta edistämään 

taitoa toimia eri-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja arvioimaan 

S1 Oppilas oppii toi-

mimaan monen-

laisissa vuorovai-

kutustilanteissa 

ja pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toi-

mia satunnaisesti 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy arvioi-

maan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa ja 

pystyy säätele-

mään 
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omaa toimin-

taansa niissä 

toimintaansa ti-

lanteen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2 kannustaa op-

pilasta monipuo-

listamaan luku-

harrastustaan 

kielitaidon mu-

kaan 

S2 Oppilas tuntee 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Tekstimaailman 

ja lukuharrastuk-

sen monipuolis- 

tuminen 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia yk-

sinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia teks-

tejä mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa lu-

kea erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä.  

Oppilas osaa lu-

kea monipuoli-

sesti erilaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä. 

T3 innostaa oppi-

lasta kehittä-

mään erittelevää 

ja kriittistä luku-

taitoa sekä eri-

laisten tekstien 

ymmärtämistä ja 

tulkitsemista 

S2 Oppilas kehittää 

erittelevää ja 

kriittistä lukutai-

toa sekä ymmär-

tää ja tulkitsee 

erilaisia tekstejä. 

Erittelevä ja kriit-

tinen lukutaito 

sekä tekstien ym-

märtäminen ja 

tulkitseminen 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä 

tehtävän suorit-

tamiseksi mallin 

mukaan.   

Oppilas ymmär-

tää tekstin sisäl-

lön ydinasiat ja 

harjoittelee tar-

kastelemaan 

tekstejä kriitti-

sesti.   

Oppilas osaa tar-

kastella tekstejä 

kriittisesti käyt-

täen joitakin 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisia 

tekstinymmärtä-

misen strategi-

oita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee 

ja arvioi kriitti-

sesti myös itsel-

leen uudentyyp-

pisiä tekstejä. 

T4 ohjata oppi-

lasta vahvista-

maan taitoaan 

käyttää tekstejä 

S2 Oppilas vahvistaa 

taitoaan pohtia 

tekstien yhteyttä 

omiin 

Taito hyödyntää 

tekstejä ja luku-

taitoa sekä taito 

keskustella 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinker-

taisia tekstejä ja 

pohtii 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäi-

sesti erilaisia 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella erilaisista 

teksteistä 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itsel-

leen 
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ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi, elämys-

ten saamiseksi 

sekä keskustele-

maan teksteistä 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä  

kokemuksiinsa 

sekä keskustella 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäris- 

töissä 

apukysymysten 

ja mallien avulla 

tekstien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa. 

   

tekstejä tiedon 

hankkimiseksi.  

 

Oppilas harjoitte-

lee teksteistä 

keskustelemista 

tutuissa viestin-

täympäristöissä.  

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä. 

uudentyyppisistä 

teksteistä ky-

syen, tiivistäen, 

kommentoiden 

ja pohtien teks-

tien yhteyttä 

omiin kokemuk-

siinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5 rohkaista op-

pilasta kehittä-

mään teksteis-

sään omaa ilmai-

suaan sekä aut-

taa oppilasta 

vahvistamaan 

positiivista suh-

tautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittämään 

teksteissään 

omaa ilmaisuaan 

ja vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan kir-

joittamiseen. 

Tekstien tuotta-

minen ja ilmaisu 

Oppilas osaa 

tuottaa apukysy-

mysten ja mallien 

avulla yksinker-

taista tekstiä. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

mallien avulla 

tekstiä käyttäen 

itselleen tuttuja 

ilmaisuja. 

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

myös pidempiä 

tekstejä käyttäen 

monipuolisia il-

maisuja.  

Oppilas osaa 

tuottaa kirjalli-

sesti ja suullisesti 

monipuolisia ti-

lanteeseen sopi-

via tekstejä käyt-

täen luovia ilmai-

suja.  

T6 ohjata oppi-

lasta sujuvoitta-

maan ja moni-

puolistamaan kir-

joittamisen tai-

toa sekä 

S3 Oppilas sujuvoit-

taa ja monipuo-

listaa kirjoittami-

sen taitoaan ja 

oman äidinkie-

lensä 

Sujuva ja moni-

puolinen kirjoit-

tamisen taito, 

ymmärrettävän 

tekstin tuottami-

nen ja kirjoitetun 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisen tekstin, 

jonka viestistä 

saa selvää.  

Oppilas osaa 

tuottaa lyhyen 

tekstin, jonka 

viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa 

tuottaa tekstin, 

jonka viesti välit-

tyy helposti.  

 

Oppilas osaa 

tuottaa ymmär-

rettävän ja suju-

van tekstin.  
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syventämään 

tekstilajien tun-

temusta  

kirjoitusjärjestel-

män hallintaa.   

kielen konventi-

oiden hallinta 

 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisia rakenteita 

sekä pääsääntöi-

sesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa 

alkukirjainta. 

Oppilas osaa jak-

sottaa tekstinsä 

ja noudattaa kir-

joitetun yleiskie-

len peruskäytän-

teitä. 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoitta-

misessaan tieto- 

ja viestintätek-

niikkaa. 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä 

ja kappaleensa 

loogisesti ja kiin-

nittää huomiota 

sanavalintoihin 

sekä noudattaa 

kirjoitetun yleis-

kielen peruskäy-

tänteitä.  

T7 kannustaa op-

pilasta tuotta-

maan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa otta-

via ja pohtivia 

tekstejä  

S3 Oppilas rohkais-

tuu tuottamaan 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia,  

kantaa ottavia ja 

pohtivia tekstejä. 

Taito tuottaa eri 

tekstilajeja edus-

tavia tekstejä 

Oppilas osaa 

tuottaa mallien 

avulla yksinker-

taisia ja konk-

reettisia kertovia 

ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

Oppilas osaa 

tuottaa ohjaavia 

ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia 

tekstejä ja käyt-

tää mallien avulla 

niille tyypillisiä 

keinoja.  

Oppilas osaa 

tuottaa pohtivia 

ja erilaisia kantaa 

ottavia tekstejä 

ja käyttää niille 

tyypillisiä kei-

noja. 

Oppilas osaa 

tuottaa itsenäi-

sesti erilaisia 

tekstejä ja käyt-

tää monipuoli-

sesti niille tyypil-

lisiä keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8 ohjata oppi-

lasta pohtimaan 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

S4 Oppilas pohtii 

kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiä sekä äi-

dinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana 

erilaisia 

Kieli- ja kulttuuri-

tietoisuuden ke-

hittyminen 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin 

oman kielellisen 

ja kulttuurisen 

taustansa omi-

naispiirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien 

avulla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteetin mer-

kitystä ja vertai-

lee niitä apukysy-

mysten avulla 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen 

ja kulttuurisen 

identiteettinsä 

sekä äidinkielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin sekä äidin-

kielten merki-

tystä ja asemaa 

muiden kielten 
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erilaisia kieliyh-

teisöjä sekä hyö-

dyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa 

kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntää 

omakielistä me-

diaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Oppilas tuntee 

jonkin verran 

omakielistä me-

diaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin, 

myös Suomeen ja 

suomalaiseen 

kulttuuriin. 

muiden kielten 

joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää omakie-

listä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

joukossa yksilön 

ja yhteiskunnan 

kannalta.  

 

Oppilas hyödyn-

tää luovasti ja it-

senäisesti oma-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjon-

taa. 

T9 kannustaa op-

pilasta tunnista-

maan kielen eri-

laisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa 

S4 Oppilas tunnistaa 

kielen erilaisia re-

kistereitä, esi-

merkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kie-

len eroja sekä 

kielen käyttöä eri 

tilanteissa. 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

Oppilas osaa 

mallien ja apuky-

symysten avulla 

tehdä yksittäisiä 

havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kir-

joitetun ja puhu-

tun kielen 

eroista. 

Oppilas osaa 

mallien avulla 

tehdä havaintoja 

tekstien ja kielen 

piirteistä ja eri 

rekisterien ja tyy-

lien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri 

rekistereitä, pu-

hutun ja kirjoite-

tun kielen eroja 

sekä kielen tilan-

teista käyttöä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää mallien 

avulla kielen eri 

rekistereitä. 

Oppilas osaa tun-

nistaa ja käyttää 

itsenäisesti kie-

len eri rekiste-

reitä, puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T10 ohjata oppi-

lasta syventä-

mään tietojaan 

äidinkielen kes-

keisistä 

S4 Oppilas syventää 

tietojaan äidin-

kielen keskeisistä 

rakenteista. 

Keskeisten raken-

teiden tuntemus 

ja käyttö 

Oppilas osaa 

käyttää yksinker-

taisimpia äidin-

kielensä raken-

teita 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla joi-

takin äidinkie-

lensä keskeisiä 

rakenteita ja 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla ja 

itsenäisesti oman 

äidinkielensä kes-

keiset rakenteet 

Oppilas tuntee 

hyvin äidinkie-

lensä keskeiset 

rakenteet ja osaa 

käyttää niitä 
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rakenteista ja 

analysoimaan 

niitä 

apukysymysten 

ja mallien avulla. 

käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

ja osaa käyttää 

niitä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

monipuolisesti 

myös itselleen 

uudenlaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11 auttaa oppi-

lasta kehittä-

mään taitoa käyt-

tää äidinkieltään 

tiedonhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympä-

ristöissä  

S5 Oppilas kehittää 

toimivaa kaksi- ja 

monikielisyyttään 

ja taitoaan käyt-

tää sitä monipuo-

lisesti tiedon-

haussa ja tiedon-

käsittelyssä eri 

oppiaineissa ja 

ympäristöissä te-

kijänoikeuksia 

noudattaen.  

Omakielinen ja 

monikielinen tie-

donhaku ja tie-

donkäsittely 

tieto- ja viestin-

tätekniikkaa hyö-

dyntämällä 

Oppilas harjoitte-

lee käyttämään 

äidinkieltään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa ha-

kea tietoa tavan-

omaisista läh-

teistä mallien 

avulla. 

Oppilas käyttää 

mallien avulla äi-

dinkieltään ja 

monikielisyyttään 

tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas noudat-

taa tekijänoi-

keuksia ja tietää, 

mitä yksityisyy-

den suojalla tar-

koitetaan.  

Oppilas osaa 

käyttää itsenäi-

sesti äidinkiel-

tään ja monikieli-

syyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas harjoitte-

lee lähteiden va-

lintaa, käyttöä ja 

luotettavuuden 

arviointia.  

Oppilas erottaa 

yleensä faktan 

mielipiteestä. 

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja 

itsenäisesti äidin-

kieltään ja moni-

kielisyyttään tu-

kena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tietojen 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotet-

tavuutta ja valita 

tehtävään sopi-

vat lähteet.  

 

 


