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Vieraat kielet 

Englanti, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunni-

telmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut eng-

lannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määri-

tellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonais-

arviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kritee-

reissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin 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 englannin kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 
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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 asteikko.  

 

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  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia englannin 

asemaan ja vari-

antteihin liittyviä 

ilmiöitä ja arvoja 

sekä antaa oppi-

laalle valmiuksia 

kehittää kulttuu-

rienvälistä toi-

mintakykyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan eng-

lannin kielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa eng-

lantia puhutaan. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista.  

Oppilas osaa ker-

toa, missä eng-

lantia puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa englannin 

asemasta maail-

mankielenä. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 

pohtia englannin 

asemaa maail-

mankielenä ja sii-

hen liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 
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T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään kiinnosta-

via englanninkie-

lisiä sisältöjä ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka laa-

jentavat käsi-

tystä globalisoi-

tuvasta maail-

masta ja siinä 

toimimisen mah-

dollisuuksista 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

käsitystä globali-

soituvasta maail-

masta. 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittäminen 

englannin kieltä 

hyödyntämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi käyttää 

englannin kieltä.  

Oppilas osaa ni-

metä englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla englannin-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

edistävät hänen 

oppimistaan  

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää englanninkie-

lisiä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia englan-

nin kielessä on ja  

miten samoja 

asioita ilmais-

taan muissa kie-

lissä, sekä käyt-

tämään kielitie-

don käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuksia 

ja vertailemaan 

englannin kieltä 

muihin kieliin.  

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin englan-

nin kielen sään-

nönmukaisuuk-

sista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan eng-

lannissa ja jossa-

kin muussa kie-

lessä. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

englannissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa 

ja jossakin 

muussa kielessä. 
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Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä englan-

nin kielen kielitie-

don käsitteistä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen.  

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas tuntee 

englannin kielen 

keskeisiä kielitie-

don käsitteitä ja 

osaa käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia eng-

lantia ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. Op-

pilas oppii käyt-

tämään erilaisia 

tapoja oppia kie-

liä ja löytää niistä 

itselleen tehok-

kaimmat. Oppilas 

oppii tapoja toi-

mia 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia englannin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  
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vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää englannin 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

englannin kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää englannin 

kielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää eng-

lannin kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

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

 

Taitotaso B1.1 

 

Taitotaso 

B1.1/B1.2 

T6 rohkaista op-

pilasta osallistu-

maan keskuste-

luihin monenlai-

sista oppilaiden 

ikätasolle ja 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista ja 

pystyy enene-

vässä määrin 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

melko 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan 

keskusteluihin ja 

ilmaisemaan 

mielipiteitään 

myös joissakin 
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elämänkoke-

mukseen sopi-

vista aiheista, 

joissa käsitellään 

myös mielipiteitä 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

tätilanteessa. 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa.  

vaativammissa ti-

lanteissa, kuten 

keskusteltaessa 

ajankohtaisesta 

tapahtumasta. 

T7 tukea oppi-

laan aloitteelli-

suutta viestin-

nässä, kompen-

saatiokeinojen 

käytössä ja mer-

kitysneuvottelun 

käymisessä 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aloitteelli-

nen vuorovaiku-

tustilanteissa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään vies-

tintästrategioita. 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja. 

  

Oppilas osaa rea-

goida suppein 

sanallisin ilmauk-

sin, pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin 

usein. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä silloin täl-

löin. 

 

Oppilas käyttää 

esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, 

kun ei tiedä täs-

mällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko viestin-

täkumppani 

ymmärtänyt vies-

tin, sekä kiertää 

tai korvata tunte-

mattoman sanan 

tai muotoilla 

viestinsä uudel-

leen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien mer-

kityksistä. 

Oppilas 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.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ja melko mutkik-

kaidenkin 
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ilmauksien mer-

kityksistä. 

T8 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan viestinnän 

kulttuurisia piir-

teitä ja tukea op-

pilaiden rakenta-

vaa kulttuurien-

välistä viestintää 

S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

viestinnän kult-

tuurisia piirteitä. 

Hän oppii käyttä-

mään kieltä kult-

tuurien välisessä 

viestinnässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt 

ja osaa kiinnittää 

huomiota kielen-

käytön muodolli-

suuteen.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon tär-

keimpiä kulttuu-

risia käytänteitä. 

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

B1.1/B1.2 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia kuulla ja 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua 

Oppilas pystyy 

seuraamaan 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

useita 
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lukea monenlai-

sia itselleen mer-

kityksellisiä yleis-

kielisiä ja yleista-

juisia tekstejä 

erilaisista läh-

teistä sekä tul-

kita niitä käyt-

täen erilaisia 

strategioita 

kirjoitettuja teks-

tejä. Hän oppii 

tekstien ymmär-

tämisstrategi-

oita.  

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

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. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä.  

 

yksityiskohtia sel-

keästä ja lähes 

normaalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä 

ja ymmärtää yh-

teiseen koke-

mukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

yksityiskohtia 

hieman vaati-

vammasta nor-

maalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

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 
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T10 ohjata oppi-

lasta tuottamaan 

sekä puhuttua 

että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin ylei-

sistä ja itselleen 

merkityksellisistä 

aiheista kiinnit-

täen huomiota 

rakenteiden mo-

nipuolisuuteen 

ja ohjaten hy-

vään ääntämi-

seen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen englannin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa ra-

jallisen 

määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 

 

Oppilas 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. 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

myös hiukan yk-

sityiskohtia erilai-

sista jokapäiväi-

seen elämään liit-

tyvistä itseään 

kiinnostavista to-

dellisista tai 

kuvitteellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä joitakin ylei-

siä fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa useita ään-

tämisen perus-

sääntöjä muissa-

kin kuin harjoitel-

luissa ilmauk-

sissa. 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

useita yksityis-

kohtia erilaisista 

jokapäiväiseen 

elämään liitty-

vistä itseään kiin-

nostavista todel-

lisista tai kuvit-

teellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sa-

nastoa ja raken-

nevalikoimaa 

sekä yleisiä fraa-

seja ja idiomeja. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa useita 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

Vieras kieli, A-oppimäärä 
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 

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

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen A-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vie-

raan kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

pilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 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 päättöar-

vosanaan. 

 

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.  
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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  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien 

välistä toiminta-

kykyä 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

 

Kielen asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureista ja 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

ja että sitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

   

Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kulttuurisista 

piirteistä vuoro-

vaikutuksessa. 

 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaan liit-

tyviä ilmiöitä 

maailmassa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kielialueen mai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2 kannustaa 

löytämään kiin-

nostavia kohde-

kielisiä sisältöjä 

ja 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielisiä aineistoja 

ja toimintaympä-

ristöjä, jotka 

Maailmankansa-

laisen taitojen 

kehittyminen 

kohdekieltä käyt-

tämällä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

joistakin aineis-

toista ja toimin-

taympäristöistä, 

Oppilas osaa ni-

metä kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka 

Oppilas osaa ver-

tailla kohdekieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka 

Oppilas osaa 

pohtia, miten 

hän voi hyödyn-

tää kohdekielisiä 

aineistoja ja 
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toimintaympäris-

töjä, jotka laa-

jentavat oppi-

laan maailman-

kuvaa 

laajentavat oppi-

laan maailman-

kuvaa.  

 

joissa voi käyttää 

kohdekieltä. 

 

edistävät hänen 

oppimistaan. 

edistävät hänen 

oppimistaan. 

 

toimintaympäris-

töjä omaa oppi-

mistaan edistääk-

seen. 

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

keskeisistä kieli-

tiedon käsitteistä 

ja käyttää niitä 

kielitaitonsa ke-

hittämiseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 
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kielitaitonsa ke-

hittämiseen.  

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja ref-

lektoimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Hän käyttää eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas op-

pii tapoja toimia 

vuorovaikutuk-

sessa rakenta-

vasti. 

 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää monipuo-

lisia itselle sopi-

via tapoja oppia 

kohdekieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää 
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jatkuvan kielten-

opiskelun val-

miuksia 

koulun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään ym-

päristönsä kielel-

lisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehit-

tyy luottamus it-

seensä kielenop-

pijana. 

kehittää kohde-

kielen taitoaan. 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

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

A2.2/B1.1  

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

S3 

 

 

 

 

Oppilas oppii toi-

mimaan jokapäi-

väisissä viestintä-

tilanteissa aloit-

teellisesti. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista.  

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan aloit-

teellinen viestin-

tätilanteessa. 

Oppilas selviää 

melko vaivatto-

masti monista 

jokapäiväisistä 

viestintätilan-

teista.  

 

Oppilas pystyy 

olemaan aloit-

teellinen monen-

laisissa viestintä-

tilanteissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti viestintäti-

lanteessa. Hän 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen 

Oppilas osallistuu 

enenevässä 

määrin viestin-

tään, osaa pyytää 
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sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestin-

nän keinoja, va-

kiintuneita fraa-

seja, kierto- ja 

täyteilmauksia ja 

muuta kompen-

saatiota 

oppii hyödyntä-

mään viestintä-

strategioita. 

keskeisimpiin sa-

noihin ja ilmauk-

siin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista. 

harvemmin ei-

kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

tarvittaessa vaki-

osanontoja pyy-

täessään tarken-

nusta avainsa-

noista. 

 

Oppilas 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. 

 

Oppilas osaa 

satunnaisesti 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekieltä kulttuu-

risesti sopivalla 

tavalla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja, esittää koh-

teliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä eri-

laisiin tarkoituk-

siin. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 
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 kutsuja, ehdotuk-

sia ja anteeksi-

pyyntöjä ja vas-

tata sellaisiin. 

asianmukaiseen 

ilmaisemiseen. 

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomai-

sia ilmauksia ja 

perustason vies-

tintärutiineja. 

perustason vies-

tintärutiineja. 

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

A2.2/B1.1 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata käyttä-

mään tulkin-

nassa päättely-

taitoa ja keskei-

sen sisällön ym-

märtämistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Hän 

oppii tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

  

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 

yksinkertaisten, 

itseään 

kiinnostavien 

viestien ydinsisäl-

lön ja tekstin 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen, ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä 

Oppilas pystyy 

seuraamaan sel-

väpiirteisen asia-

puheen pääaja-

tusta, tunnistaa 

usein ympärillään 

käytävän keskus-

telun aiheen, ym-

märtää pääasiat 

tuttua sanastoa 

sisältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  
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pääajatukset tut-

tua sanastoa 

sisältävästä, en-

nakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

tekstistä tai hi-

taasta puheesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen 

merkityksiä asia-

yhteydestä. 

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

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta laajene-

vasta aihepiiristä 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin.  
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sanoja ja sanon-

toja. 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia 

viestejä sekä 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi. 

keskeisimpiä ra-

kenteita. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

 

Vieras kieli, B1-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  
 
Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan 

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B1-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat saavat 

erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 
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kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B1-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 B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan 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 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  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia kohde-

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

kohdekieltä mui-

hin kieliin. Hän 

oppii käyttämään 

kielitiedon 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin kohde-

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, miten sama 

asia ilmaistaan 

kohdekielessä ja 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia 
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kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

miten sama asia 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen. 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa 

kertoa kohdekie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen. 

ilmaistaan koh-

dekielessä ja jos-

sakin muussa kie-

lessä. 

 

Oppilas tuntee 

kohdekielen kieli-

tiedon käsitteitä 

ja osaa käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen.  

T2 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia opiskeltavan 

kielen asemaan 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä an-

taa oppilaille val-

miuksia kehittää 

kulttuurienvä-

listä toimintaky-

kyään 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen ase-

maan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Hän oppii 

kielialueen mai-

den kulttuureja 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyään. 

Kielten asemaan 

ja variantteihin 

liittyvien kysy-

mysten huomaa-

minen ja kulttuu-

rien välinen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa koh-

dekieltä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kielialu-

een maiden kult-

tuureista ja elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja tietää, että sitä 

puhutaan eri ta-

voin. 

 

Oppilas osaa ker-

toa kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja.  

      

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

asemasta maail-

massa. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa vuorovaiku-

tukseen liittyvistä 

Oppilas osaa 

pohtia kohdekie-

len asemaa maa-

ilmassa ja siihen 

liittyviä ilmiöitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuu-

reja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla 
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 Oppilas osaa ni-

metä vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

kulttuurisista 

piirteistä. 

vuorovaikutuk-

seen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa 

tärkeintä on 

viestin välittymi-

nen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

reflektoimaan 

oppimisprosessi-

aan itsenäisesti 

ja yhdessä mui-

den kanssa. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

tavat toimia vuo-

rovaikutuksessa 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 
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Oppilas oppii ta-

poja toimia vuo-

rovaikutuksessa 

rakentavasti. 

T4 kannustaa ja 

ohjata oppilasta 

huomaamaan 

mahdollisuuksia 

käyttää kohde-

kieltä omassa 

elämässään sekä 

käyttämään 

kieltä rohkeasti 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa 

ja koulun ulko-

puolella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

Hän oppii käyttä-

mään kohde-

kieltä erilaisissa 

tilanteissa kou-

lussa ja koulun 

ulkopuolella.  

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää kohdekie-

len taitoaan.  

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää kohdekielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun 

päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 

 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T5 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta 

ja 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista.  

 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 
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rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta. 

viestintäkumppa-

niin.  

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa. 

T6 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

 

 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella.  

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

vielä usein apu-

keinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tar-

vitsee vain satun-

naisesti apukei-

noja. 

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa. 

T7 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia kohdekie-

len kulttuuriin 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

Oppilas käyttää 

yleisiä kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvia 
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kielenkäyttöön 

kuuluvien il-

mausten tunte-

mustaan 

liittyviä kohteliai-

suuden ilmauk-

sia. 

 

 

tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia (ter-

vehtiminen, hy-

västely, kiittämi-

nen) joissakin 

kaikkein rutiinin-

omaisimmissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa tilan-

teissa. 

ilmauksia sosiaa-

lisissa tilanteissa. 

 

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

A1.3/A2.1 

T8 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

 

 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tar-

vitsemansa yk-

sinkertaisen 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä hi-

dasta puhetta si-

sältäviä tekstejä. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa tiedon 

lyhyistä, yksin-

kertaisista, itse-

ään kiinnosta-

vista viesteistä ja 

tekstin 
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tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

 

 

 

pääajatukset tut-

tua sanastoa si-

sältävästä, enna-

koitavasta teks-

tistä. 

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

  

Taitotaso 

A1.3/A2.1 

T9 tarjota oppi-

laalle 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 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. 

 

Oppilas oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

 

 

 

 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja ilmai-

suja. 

 

Oppilas 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.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi 

ja hallitsee hyvin 

suppean perussa-

naston, muuta-

man 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää 

Oppilas osaa 

kohtalaisen mää-

rän lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita ja 

pystyy kerto-

maan arkisista ja 

itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen melko 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittamaan melko 

yksinkertaisia 

viestejä.  
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tilannesidonnai-

sen ilmauksen ja 

peruskieliopin ai-

neksia.  

harjoitellut ilmai-

sut ymmärrettä-

västi.  

Oppilas ääntää 

harjoitellut ilmai-

sut melko hyvin.  

 

 

Vieras kieli, B2-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

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

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 
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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 B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi 

A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

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 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-

lasta hahmotta-

maan uuden 

opiskeltavan kie-

len suhde hänen 

aiemmin opiske-

lemiinsa kieliin ja 

tutustumaan ky-

seisen kielen kie-

lialueeseen ja 

elämänmuodon 

joihinkin keskei-

siin piirteisiin 

sekä tukea oppi-

laan kielellisen 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan koh-

dekielen suhteen 

muihin kieliin. 

Hän oppii tunte-

maan kohdekie-

len kielialuetta 

sekä kulttuureita 

ja elämänmuo-

toja. Oppilas op-

pii kehittämään 

kielellistä päätte-

lykykyään ja mo-

nikielisyyttään. 

 

Kohdekielen 

suhde muihin 

kieliin, kielialu-

een ja siihen liit-

tyvien kulttuu-

rien ja elämän-

muotojen tunte-

minen, kielelli-

nen päättely ja 

monikielisyys 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä kohde-

kielen kulttuu-

reista ja niihin 

liittyvistä elä-

mänmuodoista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan 

sekä antaa joita-

kin esimerkkejä 

kohdekielen suh-

teesta muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa ker-

toa kohdekielen 

kulttuureista ja 

niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, 

ja vertailla koh-

dekielen suh-

detta muihin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kohdekie-

len kulttuureita 

ja kuvailla niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

kohdekielen suh-

detta muihin kie-

liin. 

 

Oppilas osaa 

hyödyntää koh-

dekielen keskei-

simpiä erityispiir-

teitä oppimises-

saan. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla 
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päättelykyvyn, 

uteliaisuuden ja 

monikielisyyden 

kehittymistä 

 kohdekielen kult-

tuureita ja niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

Kielenopiskelutaidot 

T2 rohkaista op-

pilasta näke-

mään opiskelta-

van kielen taito 

osana jatkuvaa 

oppimista ja 

oman kielivaran-

non karttumista, 

ohjata oppilasta 

löytämään itsel-

leen ja ikä-

kaudelleen par-

haiten sopivia 

tapoja oppia kie-

liä sekä kannus-

taa häntä käyttä-

mään vähäistä-

kin taitoaan 

myös oppitun-

tien ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdol-

lisuuksia käyttää 

kohdekieltä myös 

koulun päätyttyä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien ja opis-

kelustrategioiden 

kehittyminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia ta-

poja oppia koh-

dekieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

kohdekielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

tapoja oppia koh-

dekieltä. 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän 

voi käyttää koh-

dekielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka koh-

dekielen taitoa 

voi hyödyntää 

myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia kohde-

kieltä. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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T3 järjestää op-

pilaalle tilaisuuk-

sia harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suul-

lista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta ja 

rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta.  

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista vies-

tintätilanteista 

tukeutuen jos-

kus viestintä-

kumppaniin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

T4 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä viestin-

tästrategioita 

vuorovaikutusti-

lanteissa.  

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja (esim. eleet, 

piirtäminen, sa-

nastot, internet).  

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun kie-

litaitonsa perus-

teella. 

 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin.  

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista.  

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai muun-

laisella minimipa-

lautteella.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  
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Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

selvennystä tai 

toistoa hyvin 

usein. 

T5 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekielelle ja kieli-

alueen kulttuu-

rille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyy-

pillisimpiä kohte-

liaisuuden il-

mauksia (terveh-

timinen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein 

rutiininomaisim-

missa sosiaali-

sissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa so-

siaalisissa kon-

takteissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin.   

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

T6 rohkaista op-

pilasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja it-

seään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia.  

 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta.  

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä sel-

keää puhetta si-

sältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 
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Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerk-

kejä. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.  

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

yksinkertaisten, 

itseään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota oppi-

laalle runsaasti 

tilaisuuksia har-

joitella ikätasolle 

sopivaa pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ra-

kenteita. Hän op-

pii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan ohja-

tusti joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muuta-

man lyhyen 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita. 
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tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

 Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin 

sanoja ja lau-

seita.  

 

Oppilas ääntää 

harjoiteltuja il-

mauksia ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

lauseen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä ja 

ääntää harjoitel-

lut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

 

Saamen kieli, A-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

 

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

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen A-oppimäärälle asetetut 

tavoitteet. 
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Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt saa-

men kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

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

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen 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 saamen kielen A-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

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 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 edistää oppi-

laan taitoa poh-

tia saamen kie-

len asemaan al-

kuperäiskansan 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan saa-

men kielen ase-

man alkuperäis-

kansan kielenä 

Saamen kielen 

asemaan ja vari-

antteihin liitty-

vien kysymysten 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

maita, joissa saa-

men kieliä 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

saamen kieliä ja 

kertoa, missä 

niitä puhutaan 

Oppilas osaa ni-

metä saamen 

kielet ja kertoa, 

missä niitä puhu-

taan 

Oppilas osaa 

pohtia saamen 

kieliä ja niiden 

asemaa 
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kielenä liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä 

sekä vahvistaa 

oppilaan taitoa 

ja halukkuutta 

toimia saamen-

kielisissä ja saa-

melaiskulttuuria 

vaalivissa ympä-

ristöissä 

sekä siihen liitty-

viä arvoja ja ilmi-

öitä. Hän oppii 

tuntemaan saa-

melaiskulttuu-

reita ja niihin liit-

tyviä elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii toimimaan 

saamenkielisissä 

ja saamelaiskult-

tuuria vaalivissa 

ympäristöissä. 

huomaaminen, 

saamelaiskult-

tuurien ja elä-

mänmuotojen 

tunteminen sekä 

toimiminen saa-

menkielisissä ja 

saamelaiskult-

tuuria vaalivissa 

ympäristöissä 

puhutaan alkupe-

räiskansan kie-

lenä. 

  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saame-

laiskulttuureista 

ja niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

alkuperäiskansan 

kielenä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuureja ja nii-

hin liittyviä elä-

mänmuotoja 

sekä saamen kie-

len asemaa.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia saa-

men kielellä. 

alkuperäiskansan 

kielenä, ja tietää, 

että niitä puhu-

taan eri tavoin. 

 

 Oppilas osaa ver-

tailla saamelais-

kulttuureja ja nii-

hin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ker-

toa tavoista toi-

mia saamen kie-

lellä.  

alkuperäiskansan 

kielenä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

saamelaiskult-

tuureja ja niihin 

liittyviä elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia saa-

men kielellä. 

T2 kannustaa op-

pilasta löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä 

ja löytämään it-

seään kiinnosta-

via saamelais-

kulttuurin ja 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

Hän oppii löytä-

mään itseään 

kiinnostavia saa-

melaiskulttuurin 

ja saamelaisen 

Saamen kielen 

taidon hyödyntä-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää saamen 

kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa mahdolli-

suuksista käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin it-

seään kiinnosta-

via 

Oppilas osaa ver-

tailla mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

erilaisissa yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa itseään kiin-

nostavista saa-

melaiskulttuurin 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

mahdollisuuksia 

käyttää saamen 

kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja toi-

mintaympäris-

töissä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla itseään 

kiinnostavia 
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saamelaisen elä-

mänmuodon si-

sältöjä ja ilmiöitä 

  

elämänmuodon 

sisältöjä ja ilmi-

öitä. 

saamelaiskult-

tuurin ja saame-

laisen elämän-

muodon sisältöjä 

ja ilmiöitä. 

ja saamelaisen 

elämänmuodon 

sisällöistä ja ilmi-

öistä. 

saamelaiskult-

tuurin ja saame-

laisen elämän-

muodon sisältöjä 

ja ilmiöitä.  

T3 ohjata oppi-

lasta havaitse-

maan, millaisia 

säännönmukai-

suuksia saamen 

kielessä on ja mi-

ten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

saamen kieltä 

muihin kieliin. 

Hän oppii käyttä-

mään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen päät-

tely 

Oppilas osaa 

tehdä havaintoja 

joistakin saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa 

tehdä joitakin 

johtopäätöksiä 

saamen kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä siitä, 

miten sama asia 

ilmaistaan saa-

messa ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saamen 

kielen kielitiedon 

käsitteistä ja 

käyttää niitä kie-

litaitonsa kehittä-

miseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

siitä, miten sama 

asia ilmaistaan 

saamen kielessä 

ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa saamen kie-

len keskeisistä 

kielitiedon käsit-

teistä ja käyttää 

niitä kielitaitonsa 

kehittämiseen. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä saamen 

kielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla, miten 

sama asia ilmais-

taan saamen kie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas tuntee 

saamen kielen 

kielitiedon käsit-

teitä ja osaa käyt-

tää niitä kielitai-

tonsa kehittämi-

seen.  



36 
 

Kielenopiskelutaidot 

T4 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia saa-

men kieltä ja ar-

vioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata oppilasta ra-

kentavaan vuo-

rovaikutukseen, 

jossa tärkeintä 

on viestin välitty-

minen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulle ja op-

pii reflektoimaan 

oppimistaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä tehok-

kaimmat. Oppilas 

oppii tapoja toi-

mia vuorovaiku-

tuksessa rakenta-

vasti. 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimi-

sen reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia kie-

lenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja op-

pia kohdekieltä. 

   

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 

sopivia tapoja 

oppia saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutustilan-

teissa.  

T5 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan sekä jatku-

van kieltenopis-

kelun valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös kou-

lun päätyttyä. 

Hän oppii hyö-

dyntämään 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää saamen 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

saamen kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää saamen kie-

len taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdolli-

suuksia soveltaa 

ja kehittää saa-

men kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 
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ympäristönsä 

kielellisiä virik-

keitä. Oppilaalle 

kehittyy luotta-

mus itseensä kie-

lenoppijana. 

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

T6 rohkaista op-

pilasta harjoitte-

lemaan monen-

laisia jokapäiväi-

siä viestintätilan-

teita sekä toimi-

maan niissä 

aloitteellisesti 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan jokapäi-

väisissä viestintä-

tilanteissa aloit-

teellisesti. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

yleisimmin tois-

tuvista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan 

ajatuksia tai tie-

toja tutuissa ja 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä 

toisinaan ylläpi-

tämään viestintä-

tilannetta. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä vies-

tintätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan aloit-

teellinen viestin-

tätilanteessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osal-

listumaan kes-

kusteluihin ja il-

maisemaan mieli-

piteitään melko 

vaivattomasti jo-

kapäiväisissä 

viestintätilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

aktiivinen vies-

tintätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää saamen-

kielisiä viestin-

nän keinoja, 

S3 Oppilas oppii ak-

tiivisuuteen vies-

tintätilanteissa. 

Hän oppii käyttä-

mään erilaisia 

kielellisiä viestin-

tästrategioita. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta 

avainsanoista. 

 

Oppilas pystyy 

jossain määrin 

olemaan aloit-

teellinen viestin-

nän eri vaiheissa 

ja osaa varmis-

taa, onko 

viestintäkump-

pani ymmärtänyt 
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vakiintuneita 

fraaseja, kierto- 

ja täyteilmauksia 

ja muuta kom-

pensaatiota 

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista 

tai hidastamista. 

toistoa tai sel-

vennystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa viestintä-

kumppanin ilmai-

suja omassa vies-

tinnässään.  

Oppilas 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). 

  

viestin. 

 

Oppilas osaa 

kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla vies-

tinsä uudelleen. 

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 

tuntemattomien 

ilmauksien 

merkityksistä. 

T8 ohjata oppi-

lasta kiinnittä-

mään huomiota 

kulttuurisesti so-

pivaan kielen-

käyttöön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

ja asenteiden 

esiin tuomista 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään 

kieltä kulttuuri-

sesti sopivalla ta-

valla viestin-

nässä. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteli-

aita tervehdyksiä 

ja puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, 

ehdotuksia ja 

anteeksipyyntöjä 

ja vastata 

Oppilas osaa 

käyttää kieltä yk-

sinkertaisella ta-

valla kaikkein 

keskeisimpiin tar-

koituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipitei-

den ja asentei-

den asianmukai-

seen ilmaisemi-

seen.  

 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohte-

liaisuussäännöt. 

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuoro-

vaikutuksessaan 

huomioon joita-

kin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 
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sellaisiin. Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

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 B1.1 

T9 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tulkita 

erilaisia tekstejä, 

myös selväpiir-

teisiä asiateks-

tejä, joista hanki-

taan tietoa, ja 

ohjata käyttä-

mään tulkin-

nassa päättely-

taitoa ja keskei-

sen sisällön ym-

märtämistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. Hän oppii 

erilaisia tekstien 

ymmärtämisstra-

tegioita.  

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sisäl-

tävää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja.  

Oppilas ymmär-

tää helppoja, 

tuttua sanastoa 

ja ilmaisuja sekä 

selkeää puhetta 

sisältäviä teks-

tejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, 

yksinkertaisten, 

itseään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hy-

vin summittai-

sesti selväpiirtei-

sen asiapuheen 

pääkohtia, tun-

nistaa usein ym-

pärillään käytä-

vän keskustelun 

aiheen ja ymmär-

tää pääasiat tut-

tua sanastoa si-

sältävästä yleis-

kielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä 

Oppilas ymmär-

tää pääasiat ja 

joitakin yksityis-

kohtia selkeästä 

ja lähes normaa-

litempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleista-

juisesta kirjoite-

tusta tekstistä. 

 

Oppilas ymmär-

tää yhteiseen ko-

kemukseen tai 

yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua 

tekstiä. 
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tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

 

tuntemattomien 

sanojen merki-

tyksiä asiayhtey-

destä. 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskoh-

tia myös valmis-

tautumatta. 

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

T10 tarjota oppi-

laalle mahdolli-

suuksia tuottaa 

puhetta ja kirjoi-

tusta laajene-

vasta aihepiiristä 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakentei-

siin ja ääntämi-

sen perussään-

töihin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen saamen kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita.  

Hän oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja il-

mauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lau-

serakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoit-

tamaan yksinker-

taisia viestejä 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksin-

kertaisia lauseita 

ja konkreettista 

sanastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita. 

 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisiä) 

jokapäiväiseen 

elämään liittyviä 

asioita käyttäen 

tavallista sanas-

toa ja joitakin 

idiomaattisia il-

mauksia sekä pe-

rustason raken-

teita ja joskus 

hiukan vaativam-

piakin. 

 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 
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sekä ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa so-

veltaa joitakin 

ääntämisen pe-

russääntöjä muis-

sakin kuin harjoi-

telluissa ilmauk-

sissa. 

ääntämisen pe-

russääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa 

ilmauksissa. 

 

Saamen kieli, B2-oppimäärä 
 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   
 

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

oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan 

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

nen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa saamen kielen B2-oppimäärälle asete-

tut tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan saamen kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saamen 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 
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paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä 

kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan saamen kielen B2-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 saamen kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan. 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi 

A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

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  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 auttaa oppi-

lasta hahmotta-

maan opiskele-

mansa saamen 

kielen suhde 

muihin saamen 

kieliin, suomen 

kieleen sekä hä-

nen aiemmin 

opiskelemiinsa 

kieliin sekä tutus-

tumaan saamen 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan saamen 

kielen suhteen 

muihin kieliin. 

 

Oppilas oppii tun-

temaan saamen 

kielen aluetta, 

puhuma-alueita 

ja saamelaisalu-

eita sekä saame-

laiskulttuureita ja 

Saamen kielen 

suhteen hahmot-

taminen muihin 

kieliin ja kielialu-

een hahmottami-

nen sekä saame-

laiskulttuurien ja 

saamelaisen elä-

mänmuodon tun-

teminen 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan.  

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä saame-

laiskulttuureista 

ja niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, ja antaa joi-

takin esimerkkejä 

saamen kielten 

suhteesta suo-

men kieleen. 

 

Oppilas osaa ker-

toa saamelais-

kulttuureista ja 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, sekä saa-

men kielten suh-

teesta suomen 

kieleen. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuureita ja 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saa-

men kieliä puhu-

taan, sekä saa-

men kielten suh-

teesta suomen 

kieleen ja oppi-

laan aiemmin 

opiskelemiin kie-

liin. 
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kielten puhuma-

alueisiin, saame-

laisalueeseen 

sekä joihinkin 

saamelaiskult-

tuurin ja saame-

laisen elämän-

muodon keskei-

siin piirteisiin 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

niihin liittyvistä 

elämänmuo-

doista. 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

Oppilas osaa ver-

tailla saamelais-

kulttuureita ja 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

Kielenopiskelutaidot  

T2 rohkaista op-

pilasta näkemään 

saamen kielen 

taito osana jatku-

vaa oppimista ja 

oman kielivaran-

non karttumista, 

ohjata häntä löy-

tämään itselleen 

ja ikäkaudelleen 

parhaiten sopivia 

tapoja oppia kie-

liä ja kannustaa 

häntä käyttä-

mään vähäistäkin 

taitoaan myös 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

myös koulun pää-

tyttyä. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien ja opis-

kelustrategioiden 

kehittyminen  

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista 

käyttää saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin it-

selle sopivia ta-

poja oppia saa-

men kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa mahdollisuuk-

sista käyttää saa-

men kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

itselle sopivia ta-

poja oppia saa-

men kieltä.  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan 

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle so-

pivia tapoja oppia 

saamen kieltä.  

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka saa-

men kielen taitoa 

voi hyödyntää 

myös koulun pää-

tyttyä. 

 

Oppilas osaa 

käyttää monipuo-

lisia itselle sopivia 

tapoja oppia saa-

men kieltä. 
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oppituntien ulko-

puolella 

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

T3 järjestää oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella eri 

viestintäkanavia 

käyttäen suullista 

ja kirjallista vuo-

rovaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti 

viestintäkumppa-

nin tukemana 

muutamasta, 

kaikkein yleisim-

min toistuvasta ja 

rutiininomaisesta 

viestintätilan-

teesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistu-

vista, rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista tu-

keutuen vielä 

enimmäkseen 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan aja-

tuksia tai tietoja 

tutuissa ja joka-

päiväisissä tilan-

teissa sekä toisi-

naan ylläpitä-

mään viestintäti-

lannetta. 

T4 tukea oppi-

lasta kielellisten 

viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-

dyntämään kielel-

lisiä viestintästra-

tegioita vuorovai-

kutustilanteissa. 

Viestintästrategi-

oiden käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja 

(esim. eleet, piir-

täminen, sanas-

tot, internet). 

 

Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai 

päätellä yksittäis-

ten sanojen mer-

kityksiä asiayh-

teyden, yleistie-

don tai muun 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskei-

simpiin sanoihin 

ja ilmauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukei-

noja.  

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista tai 

hidastamista. 

Oppilas osallistuu 

viestintään, 

mutta tarvitsee 

edelleen usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein 

(esim. nyökkää-

mällä), äännäh-

dyksin tai 

Oppilas osallistuu 

enenevässä mää-

rin viestintään 

turvautuen har-

vemmin ei-kielel-

lisiin ilmaisuihin.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään tois-

toa tai selven-

nystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran sovel-

taa 
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kielitaitonsa pe-

rusteella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt. 

muunlaisella mi-

nimipalautteella.  

 

Oppilas joutuu 

pyytämään sel-

vennystä tai tois-

toa hyvin usein. 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

omassa viestin-

nässään. 

T5 auttaa oppi-

lasta laajenta-

maan kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvien il-

mausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään saa-

men kielelle ja 

kielialueen kult-

tuurille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän kult-

tuurinen sopi-

vuus 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kielelle ja 

kulttuurille tyypil-

lisimpiä kohteliai-

suuden ilmauksia 

(tervehtiminen, 

hyvästely, kiittä-

minen) joissakin 

kaikkein rutiinin-

omaisimmissa so-

siaalisissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää muuta-

mia kaikkein ylei-

simpiä kielelle 

ominaisia kohte-

liaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaa-

lisissa kontak-

teissa. 

Oppilas osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauk-

sia monissa rutii-

ninomaisissa sosi-

aalisissa kontak-

teissa. 

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

tervehdyksiä ja 

puhuttelumuo-

toja sekä esittää 

kohteliaasti esi-

merkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, eh-

dotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin.   

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

T6 

rohkaista oppi-

lasta tulkitse-

maan ikätasol-

leen sopivia ja 

S3 Oppilas oppii ym-

märtämään erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäisiä 

puhuttuja ja 

Oppilas ymmär-

tää harjoiteltua, 

tuttua sanastoa ja 

ilmaisuja sisältä-

vää muutaman 

Oppilas ymmär-

tää yksinker-

taista, tuttua sa-

nastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

Oppilas ymmär-

tää helppoja, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sekä 
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itseään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee 

kirjainjärjestel-

män tai hyvin ra-

jallisen määrän 

kirjoitusmerkkejä. 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäi-

siä tietoja. 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 

selkeää puhetta 

sisältäviä teks-

tejä.  

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy 

hyvin yksinkertai-

seen päättelyyn 

asiayhteyden tu-

kemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 

T7 tarjota oppi-

laalle runsaasti ti-

laisuuksia harjoi-

tella ikätasolle 

S3 Oppilas oppi il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti 

Oppilas pystyy 

kertomaan ohja-

tusti joistakin tu-

tuista ja itselleen 

Oppilas pystyy 

kertomaan joista-

kin tutuista ja it-

selleen tärkeistä 

Oppilas osaa ra-

jallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa 

opeteltuja 
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sopivaa pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

käyttäen kielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

käyttäen harjoi-

teltuja sanoja ja 

opeteltuja vakioil-

maisuja. 

 

Oppilas ääntää 

joitakin harjoitel-

tuja ilmauksia 

ymmärrettävästi 

ja osaa kirjoittaa 

joitakin erillisiä 

sanoja ja sanon-

toja.  

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin sa-

noja ja lauseita. 

Oppilas ääntää 

harjoiteltuja il-

mauksia ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kir-

joittaa muutaman 

lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hy-

vin suppean pe-

russanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja pe-

ruskieliopin ai-

neksia. 

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita.  

 

Oppilas pystyy 

kertomaan arki-

sista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia 

viestejä sekä ään-

tää harjoitellut il-

maisut ymmär-

rettävästi. 

 

Latinan kieli, B2-oppimäärä 

 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi latinan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

Arviointi on monipuolista. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tie-

toisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin 
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myös itsearvioinnin ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa 

opetussuunnitelmassa latinan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan 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 oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saa-

vat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan latinan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut latinan 

kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 

paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on latinan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Op-

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

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan latinan kielen B2-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 latinan kielen B2-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöar-

vosanaan. 

 

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 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 ohjata oppi-

lasta jäsentä-

mään 

S1 Oppilas oppii jä-

sentämään käsi-

tystään 

Latinan kielen 

aseman ja 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä latinan 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

osaamiensa 

Oppilas osaa ker-

toa osaamiensa 

Oppilas osaa ver-

tailla osaamiensa 
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käsitystään osaa-

miensa kielten 

keskinäisestä 

suhteesta sekä 

ymmärtämään 

latinan merkitys 

eurooppalaisena 

kielenä ja ro-

maanisten kiel-

ten pohjana 

osaamiensa kiel-

ten keskinäisestä 

suhteesta latinan 

kieleen. Hän oppii 

ymmärtämään la-

tinan kielen ase-

man ja merkityk-

sen eurooppalai-

sena kielenä ja 

romaanisten kiel-

ten pohjana. 

merkityksen hah-

mottaminen.  

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä. 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta. 

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

kielten keskinäi-

sestä suhteesta. 

 

Oppilas osaa ker-

toa latinan kielen 

asemasta ja mer-

kityksestä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

kielten keskinäi-

siä suhteita. 

 

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kielen asemaa ja 

merkitystä eu-

rooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten 

pohjana.  

T2 auttaa oppi-

lasta tunnista-

maan ja ymmär-

tämään latinan 

kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

liittyviä ilmiöitä 

ja niiden vaiku-

tuksia läpi kes-

kiajan nykypäi-

vään asti 

S1 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

latinan kieleen ja 

antiikin kulttuu-

riin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vai-

kutuksia.  

Latinan kielen ja 

antiikin kulttuu-

rin merkityksen 

hahmottaminen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä antiikin 

kulttuurin ilmi-

öistä. 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin lati-

nan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin 

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

Oppilas osaa 

kertoa latinan 

kieleen ja antii-

kin kulttuuriin 

liittyvistä ilmi-

öistä ja niiden 

vaikutuksista.  

Oppilas osaa 

pohtia latinan 

kieleen ja antiikin 

kulttuuriin liitty-

viä ilmiöitä ja ar-

vioida niiden vai-

kutuksia.  

Kielenopiskelutaidot 

T3 rohkaista op-

pilasta asetta-

maan tavoitteita, 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

itselle sopivia 

Oppilas osaa 

käyttää yleisim-

piä itselle sopivia 

Oppilas osaa 

käyttää keskei-

simpiä itselle 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisia itselle 
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hyödyntämään 

monipuolisia ta-

poja oppia kieliä 

ja arvioimaan 

oppimistaan it-

senäisesti ja yh-

teistyössä sekä 

ohjata oppilasta 

rakentavaan 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Hän oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

toimia vuorovai-

kutuksessa raken-

tavasti. 

opiskelustrategi-

oiden hyödyntä-

minen, oppimisen 

reflektointi ja 

vuorovaikutuk-

sessa toimimisen 

tapojen hahmot-

taminen  

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä ta-

voista toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

kielenoppimista-

poja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

sopivia tapoja 

oppia latinan 

kieltä.   

 

Oppilas osaa ver-

tailla tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa.  

sopivia tapoja 

oppia latinan 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia ta-

poja toimia ra-

kentavasti vuoro-

vaikutuksessa.  

T4 kehittää oppi-

laan itsenäi-

syyttä soveltaa 

luovasti kielitai-

toaan ja jatkuvan 

kieltenopiskelun 

valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan itsenäi-

sesti myös koulun 

päätyttyä. Hän 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus 

Jatkuvan kielen-

opiskelun val-

miuksien kehitty-

minen 

Oppilas osaa an-

taa joitakin esi-

merkkejä mah-

dollisuuksista ke-

hittää latinan kie-

len taitoaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla mahdolli-

suuksia kehittää 

latinan kielen tai-

toaan myös kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia 

mahdollisuuksia 

soveltaa ja kehit-

tää latinan kielen 

taitoaan myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa 

pohtia ja vertailla 

erilaisia mahdol-

lisuuksia soveltaa 

ja kehittää lati-

nan kielen taito-

aan myös koulun 

päätyttyä. 
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itseensä kie-

lenoppijana. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T5 opastaa oppi-

las tutustumaan 

latinan muoto- ja 

lauseopin pää-

piirteisiin, kes-

keiseen sanas-

toon ja ääntämi-

sen periaatteisiin 

sekä jäsentele-

mään opittavaa 

kieliainesta 

S3 Oppilas oppii la-

tinan kielen kieli-

tietoa, keskeistä 

sanastoa ja ään-

tämistä. 

 

 

Kielitiedon muo-

dostuminen 

Oppilas osaa vä-

häisen määrän 

kielen sanastoa 

sekä muoto- ja 

lauseoppia.  

Oppilas osaa jon-

kin verran latinan 

muoto- ja lause-

oppia, kielen sa-

nastoa ja joitakin 

ääntämisen pää-

sääntöjä. 

 

   

Oppilas osaa 

keskeisiä asioita 

latinan muoto- 

ja lauseopista.  

 

Oppilas osaa la-

tinan kielen kes-

keistä sanastoa 

ja keskeisiä ään-

tämisen pää-

sääntöjä. 

Oppilas osaa kes-

keiset asiat lati-

nan muoto- ja 

lauseopista. 

 

Oppilas osaa lati-

nan kielen kes-

keisen sanaston 

ja ääntämisen 

pääsäännöt.  

T6 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista suul-

lista ja kirjallista 

viestintää latinan 

kielelle tyypilli-

sissä asiayhteyk-

sissä 

S3 Oppilas oppii 

suullista ja kirjal-

lista viestintää. 

 

Taito käyttää 

kieltä erilaisissa 

tilanteissa 

Oppilas osaa jon-

kin verran tuttua 

sanastoa ja va-

kiintuneita il-

mauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia muutamassa 

kielenkäyttötilan-

teessa käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Oppilas osaa toi-

mia kielenkäyttö-

tilanteissa, jotka 

liittyvät tuttuihin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia. 

Oppilas osaa toi-

mia monenlai-

sissa kielenkäyt-

tötilanteissa, 

jotka liittyvät tut-

tuihin tai yleisiin 

aiheisiin käyttäen 

tuttua sanastoa 

ja vakiintuneita 

ilmauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 
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T7 rohkaista op-

pilasta ottamaan 

selvää asiayhtey-

den avulla hel-

posti ennakoita-

vasta puheesta 

tai kirjoitetusta 

tekstistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tua tai kirjoitet-

tua tekstiä asia-

yhteyden avulla. 

Tekstien tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmär-

tää vähäisen 

määrän yksittäi-

siä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sa-

noja ja ilmauksia. 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää muutaman 

sanan mittaista 

kirjoitettua teks-

tiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas tunnis-

taa tekstistä yk-

sittäisiä tietoja. 

Oppilas ymmär-

tää tuttua sanas-

toa ja tuttuja il-

maisuja sisältä-

vää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta 

puhetta. 

 

Oppilas pystyy 

löytämään tarvit-

semansa yksin-

kertaisen tiedon 

lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmär-

tää pääasiassa 

tuttua sanastoa 

ja tuttuja ilmai-

suja sisältävää 

laajempaa kirjoi-

tettua tekstiä ja 

hidasta puhetta 

asiayhteyden tu-

kemana. 

 

Oppilas ymmär-

tää lyhyiden, yk-

sinkertaisten, it-

seään kiinnosta-

vien viestien 

ydinsisällön ja 

tekstin pääaja-

tukset tuttua sa-

nastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä.  

T8 tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella pieni-

muotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti. Hän 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

muutamalla sa-

nalla kirjallisesti 

ja suullisesti. 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyt-

täen tuttuja ja 

harjoiteltuja 

Oppilas osaa ker-

toa joistakin tu-

tuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen sup-

peaa 

Oppilas osaa ker-

toa tai kirjoittaa 

arkisista ja itsel-

leen tärkeistä asi-

oista käyttäen 

suppeaa 
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huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

sanoja ja opetel-

tuja vakioilmai-

suja sekä kirjoit-

tamaan muuta-

mia lauseita. 

 

Oppilas ääntää 

pääosin ymmär-

rettävästi.  

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittaa muu-

taman lyhyen 

lauseen harjoitel-

luista aiheista. 

 

Oppilas osaa ään-

tää ymmärrettä-

västi. 

ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan 

yksinkertaisia 

viestejä. 

 

Oppilas osaa ään-

tää hyvin. 

 

 


