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1 Äidinkieli ja kirjallisuus 

1.1 Suomen kieli ja kirjallisuus 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alueet 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet  

Arvioin-

nin kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus ar-

vosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

ohjata oppilasta laa-

jentamaan taitoaan 

toimia tavoitteelli-

sesti, motivoitu-

neesti, eettisesti ja 

rakentavasti erilai-

sissa viestintäympä-

ristöissä 

S1 Oppilas laajen-

taa taitoaan toi-

mia erilaisissa 

vuorovaikutus-

tilanteissa. 

  

Vuorovai-

kutus ryh-

missä 

Oppilas osaa toimia 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toimia 

tavoitteellisesti ryh-

missä ja tavanomai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toimia 

eettisesti erilaisissa 

ryhmissä ja vuoro-

vaikutustilanteissa. 

Oppilas osaa toimia 

rakentavasti monen-

laisissa ryhmissä, 

myös vaativissa vuoro-

vaikutustilanteissa. 

T2  

kannustaa oppilasta 

monipuolistamaan 

ryhmäviestintätaito-

jaan ja kehittämään 

taitojaan perustella 

näkemyksiään sekä 

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa ryh-

mäviestintätai-

tojaan ja kehit-

tää taitojaan 

perustella näke-

myksiään. 

Ryhmä-

viestinnän 

taidot 

Oppilas osaa kuun-

nella ja ottaa muut 

huomioon omassa 

viestinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista 

Oppilas osaa ottaa 

toisten näkemykset 

huomioon omassa 

viestinnässään.  

 

Oppilas osaa il-

maista 

Oppilas osaa edis-

tää puheenvuoroil-

laan keskustelua.  

 

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä selkeästi ja 

Oppilas osaa tulkita 

muiden puheenvuo-

roja ja niiden tavoit-

teita sekä säädellä 

omaa viestintäänsä ti-

lanteen mukaan.  
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kielellisiä ja viestin-

nällisiä valintojaan 

mielipiteensä ja 

esittää sille jonkin 

perustelun. 

  

mielipiteensä asial-

lisesti ja esittää sille 

yksinkertaisia pe-

rusteluja. 

perustella sen 

melko monipuoli-

sesti. 

Oppilas osaa ilmaista 

mielipiteensä tilantee-

seen sopivalla tavalla 

ja perustella sen va-

kuuttavasti. 

T3  

ohjata oppilasta mo-

nipuolistamaan ko-

konaisilmaisun taito-

jaan erilaisissa vies-

tintä- ja esitystilan-

teissa, myös draa-

man keinoin 

  

  

S1 

  

Oppilas moni-

puolistaa koko-

naisilmaisun 

taitojaan erilai-

sissa viestintä- 

ja esitystilan-

teissa. 

Esiintymi-

sen taidot 

Oppilas osaa pitää 

lyhyen itse valmis-

telemansa puhe-

esityksen konkreet-

tisesta, itselleen tu-

tusta aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ym-

märrettävästi. 

  

Oppilas osaa pitää 

itse valmistele-

mansa yksinkertai-

sen puhe-esityksen  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään sel-

keästi. 

  

Oppilas osaa pitää 

itse valmistele-

mansa puhe-esityk-

sen ja sekä kohden-

taa sen kuulijoil-

leen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. 

Oppilas osaa pitää 

sekä spontaanin että 

valmistellun puhe-esi-

tyksen vaativastakin 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään monipuolisesti 

ja mukauttaa ilmaisu-

aan kuulijoiden ja ta-

voitteen mukaan. 

T4  

kannustaa oppilasta 

syventämään viesti-

jäkuvaansa niin, että 

hän oppii havainnoi-

maan omaa viestin-

täänsä, tunnista-

maan vahvuuksiaan 

sekä kehittämisaluei-

taan erilaisissa, myös 

monimediaisissa 

S1 

  

Oppilas oppii 

havainnoiman 

omaa viestin-

täänsä ja tun-

nistamaan vah-

vuuksiaan sekä 

kehittämisaluei-

taan. 

  

  

  

  

Vuorovai-

kutustai-

tojen ke-

hittämi-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin viestin-

nällisen vahvuu-

tensa tai kehittä-

miskohteensa. 

Oppilas osaa kuvata 

itseään viestijänä ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan. 

Oppilas osaa eritellä 

viestintätaitojaan, 

kuvata vahvuuksi-

aan ja kehittämis-

kohteitaan. 

Oppilas osaa arvioida 

viestintätaitojaan ja 

vahvuuksiaan ja poh-

tia, miten voi taitojaan 

kehittää. 
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viestintäympäris-

töissä 

  

Tekstien tulkitseminen 

T5  

ohjata oppilasta ke-

hittämään tekstien 

lukemisessa, ymmär-

tämisessä, tulkin-

nassa ja analysoimi-

sessa tarvittavia stra-

tegioita ja metakog-

nitiivisia taitoja sekä 

taitoa arvioida oman 

lukemisensa kehittä-

mistarpeita 

S2 

  

Oppilas oppii 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja ja op-

pii arvioimaan 

lukemisensa ke-

hittämistar-

peita. 

Tekstin 

ymmärtä-

minen ja 

omien 

vahvuuk-

sien ja ke-

hittämis-

kohteiden 

tunnista-

minen 

Oppilas osaa käyt-

tää jotakin yksin-

kertaista tekstin 

ymmärtämisen 

strategiaa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin lukemi-

seen liittyvän vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa. 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia teks-

tinymmärtämisen 

strategioita. 

 

Oppilas osaa kuvata 

itseään lukijana ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita. 

Oppilas osaa valita 

tekstilajiin sopivia 

tekstinymmärtämi-

sen strategioita.  

 

Oppilas osaa eritellä 

lukutaitoaan ja ku-

vata vahvuuksiaan 

ja kehittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa käyttää 

lukutilanteen kannalta 

tarkoituksenmukaisia 

tekstinymmärtämisen 

strategioita. Oppilas 

osaa arvioida lukutai-

tojaan ja pohtia, mi-

ten voi niitä kehittää. 

T6  

tarjota oppilaalle 

monipuolisia mah-

dollisuuksia valita, 

käyttää, tulkita ja ar-

vioida monimuotoi-

sia kaunokirjallisia, 

asia- ja mediateks-

tejä 

S2 

  

Oppilas oppii 

valitsemaan, 

käyttämään, 

tulkitsemaan ja 

arvioimaan mo-

nimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä 

  

Teksti-

maailman 

monipuo-

listumi-

nen ja 

moniluku-

taito 

  

  

  

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä eri 

muodoissaan. 

  

  

Oppilas osaa valita, 

käyttää ja lukea 

erilajisia tekstejä 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen it-

selleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

Oppilas osaa valita, 

käyttää ja tulkita 

erilajisia tekstejä. 

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa valita, 

käyttää, tulkita ja arvi-

oida myös itselleen 

uudenlaisia tekstejä. 
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T7  

ohjata oppilasta ke-

hittämään erittele-

vää ja kriittistä luku-

taitoa, harjaannuttaa 

oppilasta tekemään 

havaintoja teksteistä 

ja tulkitsemaan niitä 

tarkoituksenmukaisia 

käsitteitä käyttäen 

sekä vakiinnutta-

maan ja laajenta-

maan sana- ja käsite-

varantoa 

S2 

  

Oppilas oppii 

erittelevää ja 

kriittistä luku-

taitoa ja oppii 

tekemään ha-

vaintoja asia- ja 

mediateksteistä 

ja tulkitsemaan 

niitä tarkoituk-

senmukaisia kä-

sitteitä käyt-

täen. 

Asia- ja 

media-

tekstien 

erittely ja 

tulkinta 

  

  

  

  

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä apu-

kysymysten avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypilli-

sen kielellisen tai 

tekstuaalisen piir-

teen.   

Oppilas osaa erot-

taa tekstin pääasiat 

ja kuvata tekstin ta-

voitteita.  

 

Oppilas osaa kuvata 

tavanomaisille teks-

tilajeille tyypillisiä 

kielellisiä ja tekstu-

aalisia piirteitä. 

Oppilas osaa eritellä 

tekstin tarkoituspe-

riä, kohderyhmiä ja 

merkityksiä.  

 

Oppilas osaa eritellä 

tekstilajien piirteitä 

ja kuvata niitä muu-

tamien keskeisten 

käsitteiden avulla. 

Oppilas osaa tulkita ja 

pohtia tekstin raken-

tamia merkityksiä ja 

arvioida tekstin vaiku-

tuksia. Oppilas osaa 

analysoida tekstilajien 

piirteitä tarkoituksen-

mukaisia käsitteitä 

käyttäen ja arvioida 

tekstiä suhteessa sen 

tavoitteisiin ja tarkoi-

tusperiin. 

T8  

kannustaa oppilasta 

kehittämään taito-

aan arvioida erilai-

sista lähteistä hank-

kimaansa tietoa ja 

käyttämään sitä tar-

koituksenmukaisella 

tavalla 

S2 

  

Oppilas oppii 

arvioimaan eri-

laisista lähteistä 

hankkimaansa 

tietoa ja käyttä-

mään sitä tar-

koituksenmu-

kaisella tavalla. 

  

Tiedon-

hankinta-

taidot ja 

lähdekriit-

tisyys 

Oppilas osaa etsiä 

yksittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

lähteiden luotetta-

vuuteen liittyvän 

piirteen. 

  

Oppilas osaa käyt-

tää tavanomaisia 

lähteitä ja hakea 

tietoa niistä.  

 

Oppilas osaa kuvata 

käyttämiensä läh-

teiden luotetta-

vuutta. 

  

Oppilas osaa kuvata 

tiedonhaun keskei-

set vaiheet, etsiä 

erilaisia lähteitä ja 

hakea tietoa niistä.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida erilaisten läh-

teiden luotetta-

vuutta ja käytettä-

vyyttä. 

Oppilas osaa toimia it-

senäisesti tiedonhaun 

vaiheiden mukaisesti.  

 

Oppilas osaa käyttää 

monipuolisia lähteitä 

ja hakea niistä tietoa 

tarkoituksenmukai-

sella tavalla.  

 

Oppilas osaa pohtia 

lähteiden luotettavuu-

teen ja tiedon käytet-

tävyyteen liittyviä 
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tekijöitä ja perustella 

omat lähdevalintansa. 

T9  

kannustaa oppilasta 

laajentamaan kiin-

nostusta itselle uu-

denlaisia fiktiivisiä 

kirjallisuus- ja teksti-

lajityyppejä kohtaan 

ja monipuolistamaan 

luku-, kuuntelu- ja 

katselukokemuksi-

aan ja niiden jakami-

sen keinoja sekä sy-

ventämään ymmär-

rystä fiktion kei-

noista 

S2 

  

Oppilas tutus-

tuu itselleen 

uudenlaisiin fik-

tiivisiin tekstei-

hin eri muo-

doissaan ja mo-

nipuolistaa 

luku-, kuuntelu- 

ja katselukoke-

muksiaan ja ja-

kaa niitä sekä 

syventää ym-

märrystään fik-

tion keinoista. 

Fiktiivis-

ten teks-

tien erit-

tely ja tul-

kinta 

Oppilas osaa selos-

taa yksinkertaisen 

fiktiivisen tekstin 

juonen ja nimetä 

joitakin fiktion kei-

noja.  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa ku-

vailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

Oppilas osaa eritellä 

fiktiivisiä tekstejä 

eri muodoissaan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erittelyssä muu-

tamia keskeisiä kä-

sitteitä ja tunnistaa 

fiktion kielen eri-

tyispiirteitä ja ker-

ronnan keinoja. 

Oppilas osaa analy-

soida fiktiivisiä teks-

tejä eri muodoissaan 

tarkoituksenmukaisia 

käsitteitä käyttäen.  

 

Oppilas osaa tulkita 

fiktiivisiä tekstejä ja 

pohtia fiktion kielen ja 

ilmaisutapojen moni-

tulkintaisuutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10  

rohkaista oppilasta il-

maisemaan ajatuksi-

aan kirjoittamalla ja 

tuottamalla moni-

muotoisia tekstejä 

sekä auttaa oppilasta 

tunnistamaan omia 

vahvuuksiaan ja 

S3 

  

Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoit-

tamalla ja tuot-

tamalla moni-

muotoisia teks-

tejä sekä tun-

nistamaan vah-

vuuksiaan ja 

Moni-

muotois-

ten teks-

tien tuot-

taminen 

ja tekstin 

tuottami-

sen taito-

jen kehit-

täminen 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia teks-

tejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa 

tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa tuot-

taa eritypppisiä 

tekstejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa kuvata 

itseään tekstien 

tuottajana ja ni-

metä muutamia 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti ta-

voitteen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eritellä 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan 

tekstin tuottajana. 

  

Oppilas osaa tuottaa 

luovasti tilanteeseen 

ja tavoitteeseen sopi-

via tekstejä.  

 

Oppilas osaa arvioida 

vahvuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan teks-

tin tuottajana ja 
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kehittämiskohteitaan 

tekstin tuottajana 

kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana. 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan. 

pohtia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

  

T11  

tarjota oppilaalle ti-

laisuuksia tuottaa 

kertovia, kuvaavia, 

ohjaavia ja erityisesti 

pohtivia ja kantaa ot-

tavia tekstejä, myös 

monimediaisissa ym-

päristöissä, ja auttaa 

oppilasta valitse-

maan kuhunkin teks-

tilajiin ja tilanteeseen 

sopivia ilmaisutapoja 

S3 

  

Oppilas oppii 

tuottamaan 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia, 

pohtivia ja kan-

taa ottavia teks-

tejä, myös mo-

nimediaisissa 

ympäristöissä, 

ja oppii valitse-

maan kuhunkin 

tekstilajiin ja ti-

lanteeseen so-

pivia ilmaisuta-

poja. 

Tekstila-

jien hal-

linta 

  

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia ja 

konkreettisia kerto-

via ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

  

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kantaa 

ottavia tekstejä ja 

käyttää mallien 

avulla niille tyypilli-

siä keinoja. 

  

  

Oppilas osaa tuot-

taa pohtivia ja eri-

laisia kantaa otta-

via tekstejä ja käyt-

tää niille tyypillisiä 

keinoja. 

  

Oppilas osaa tuottaa 

itsenäisesti erilaisia 

tekstejä ja käyttää 

monipuolisesti niille 

tyypillisiä keinoja. 

  

T12 

 ohjata oppilasta 

vahvistamaan tekstin 

tuottamisen proses-

seja, tarjota oppi-

laalle tilaisuuksia 

tuottaa tekstiä yh-

dessä muiden kanssa 

sekä rohkaista oppi-

lasta vahvistamaan 

S3 

  

Oppilas vahvis-

taa tekstin tuot-

tamisen proses-

sejaan ja tuot-

taa tekstiä yh-

dessä muiden 

kanssa sekä 

vahvistaa taito-

aan antaa ja ot-

taa vastaan 

Tekstin 

tuottami-

sen pro-

sessien 

hallinta 

  

  

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa 

tekstiä mallien tai 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa antaa 

niukkaa tai yksipuo-

lista palautetta 

muiden teksteistä 

Oppilas osaa suun-

nitella ja tuottaa 

tekstiä sekä yksin 

että ryhmässä.  

 

Oppilas osaa antaa 

palautetta ja hyö-

dyntää saamaansa 

palautetta 

Oppilas osaa muo-

kata tekstiään ja 

korjata kielivirheitä 

palautteen pohjalta.  

 

Oppilas osaa antaa 

rakentavaa pa-

lautetta ja hyödyn-

tää saamaansa pa-

lautetta tekstin 

Oppilas osaa muokata 

monipuolisesti ja itse-

näisesti tekstin ilmai-

sua ja rakenteita.  

 

Oppilas osaa antaa 

tekstien muokkaa-

mista edistävää pa-

lautetta muiden teks-

teistä ja soveltaa 
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taitoa antaa ja ottaa 

vastaan palautetta 

sekä arvioida itseään 

tekstin tuottajana 

palautetta sekä 

arvioida itseään 

tekstin tuotta-

jana. 

ja ottaa vastaan pa-

lautetta. 

  

satunnaisesti teks-

tien tuottamisessa. 

  

  

tuottamisen eri vai-

heissa. 

saamaansa palautetta 

kehittäessään tekstin 

tuottamisen taitojaan.  

T13  

ohjata oppilasta edis-

tämään kirjoittami-

sen sujuvoittamista 

ja vahvistamaan 

tieto- ja viestintätek-

nologian käyttötaitoa 

tekstien tuottami-

sessa, syventämään 

ymmärrystään kir-

joittamisesta viestin-

tänä ja vahvistamaan 

yleiskielen hallintaa 

antamalla tietoa kir-

joitetun kielen kon-

ventioista 

S3 

  

Oppilas suju-

voittaa ja vah-

vistaa tekstien 

tuottamisen tai-

toaan käsin ja 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

käyttäen sekä 

syventää ym-

märrystään kir-

joittamisesta 

viestintänä ja 

vahvistaa yleis-

kielen hallin-

taansa. 

  

  

Ymmär-

rettävän 

tekstin 

tuottami-

nen ja kir-

joitetun 

kielen 

konventi-

oiden hal-

linta 

Oppilas osaa tuot-

taa yksinkertaisen 

tekstin, jonka vies-

tistä saa selvää.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää yksinkertaisia 

virke- ja lausera-

kenteita sekä pää-

sääntöisesti virk-

keen lopetusmerk-

kejä ja isoa alkukir-

jainta virkkeen 

alussa ja erisni-

missä. 

Oppilas osaa tuot-

taa tekstin, jonka 

viesti välittyy pää-

osin helposti.  

 

Oppilas osaa jaksot-

taa tekstinsä ja kiin-

nittää huomiota 

virke- ja lausera-

kenteisiin sekä nou-

dattaa kirjoitetun 

yleiskielen perus-

käytänteitä. 

  

  

  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstin, joka on 

helposti ymmärret-

tävä ja sujuva.  

 

Oppilas osaa jäsen-

tää tekstinsä ja kap-

paleensa loogisesti 

ja kiinnittää huo-

miota sananvalin-

toihin sekä noudat-

taa pääosin kirjoite-

tun yleiskielen kes-

keisiä käytänteitä   

tekstejä tuottaes-

saan ja muokates-

saan. 

Oppilas osaa tuottaa 

eheän ja havainnolli-

sen tekstin.  

 

Oppilas osaa käyttää 

sidosteisuuden kei-

noja monipuolisesti ja 

käyttää monipuolisia 

lause- ja virkeraken-

teita ja kiinnittää huo-

miota tekstin tyyliin 

sekä noudattaa kirjoi-

tetun yleiskielen käy-

tänteitä. 

  

T14  

harjaannuttaa oppi-

lasta vahvistamaan 

tiedon hallinnan ja 

käyttämisen taitoja 

ja monipuolistamaan 

lähteiden käyttöä ja 

S3 

  

Oppilas vahvis-

taa tiedon hal-

linnan ja käyttä-

misen taitojaan 

ja monipuolis-

taa lähteiden 

käyttöä ja 

Tiedon 

esittämi-

nen, hal-

linta sekä 

eettinen 

viestintä 

  

Oppilas osaa tehdä 

yksinkertaisen tii-

vistyksen luetun, 

kuullun tai nähdyn 

pohjalta.  

 

Oppilas osaa tehdä 

yksinkertaisia muis-

tiinpanoja ja mer-

kitä käyttämänsä 

lähteet mallin mu-

kaan. 

 

Oppilas osaa tehdä 

monipuolisia muis-

tiinpanoja ja tiivis-

tää hankkimaansa 

tietoa.  

 

Oppilas osaa yhdis-

tellä omissa teksteis-

sään useista lähteistä 

hankkimaansa tietoa. 
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viittaustapojen hal-

lintaa omassa teks-

tissä sekä opastaa 

oppilasta toimimaan 

eettisesti verkossa 

yksityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kunni-

oittaen. 

viittaustapojen 

hallintaa sekä 

harjaantuu toi-

mimaan erilai-

sissa ympäris-

töissä yksityi-

syyttä ja teki-

jänoikeuksia 

kunnioittaen. 

Oppilas osaa käyt-

tää lähteitä mekaa-

nisesti ja yksinker-

taisesti teksteis-

sään.  

 

Oppilas noudattaa 

tekijänoikeuksia ja 

kunnioittaa yksityi-

syyden suojaa. 

Oppilas merkitsee 

lähteet asianmukai-

sella tavalla. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 

ohjata oppilasta sy-

ventämään kielitie-

toisuuttaan ja kiin-

nostumaan kielen il-

miöistä, auttaa oppi-

lasta tunnistamaan 

kielen rakenteita, eri 

rekistereitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja ym-

märtämään kielellis-

ten valintojen merki-

tyksiä ja seurauksia 

S4 Oppilas syven-

tää kielitietoi-

suuttaan ja kiin-

nostuu kielen il-

miöistä, tunnis-

taa kielen ra-

kenteita, eri re-

kistereitä, tyyli-

piirteitä ja sä-

vyjä ja ymmär-

tää kielellisten 

valintojen mer-

kityksiä ja seu-

rauksia. 

  

Kielitietoi-

suuden 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksinker-

taisia tekstien piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutamia ta-

vanomaisia kirjoite-

tun ja puhutun kie-

len sekä arki- ja 

yleiskielen eroja. 

Oppilas osaa ha-

vainnoida tekstien 

ja kielen piirteitä 

sekä eri rekisterien 

ja tyylien eroja.  

 

Oppilas osaa kuvata 

kielen vaihtelua eri 

kielenkäyttötilan-

teissa. 

Oppilas osaa eritellä 

eri rekisterien ja 

tyylien eroja.  

 

Oppilas osaa pohtia 

kielellisten ja teks-

tuaalisten valinto-

jen merkityksiä ja 

vaikutuksia. 

Oppilas osaa analy-

soida tekstien, rekiste-

rien ja tyylien piirteitä.  

 

Oppilas osaa soveltaa 

tietoa kielellisten va-

lintojen vaikutuksista 

omassa viestinnäs-

sään. 
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T16  

kannustaa oppilasta 

avartamaan kirjalli-

suus- ja kulttuu-

rinäkemystään, tu-

tustuttaa häntä kir-

jallisuuden historiaan 

ja nykykirjallisuu-

teen, kirjallisuuden 

eri lajeihin sekä aut-

taa häntä pohtimaan 

kirjallisuuden ja kult-

tuurin merkitystä 

omassa elämässään, 

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

luku- ja muiden kult-

tuurielämysten hank-

kimiseen ja jakami-

seen 

S4 Oppilas avartaa 

kirjallisuusnäke-

mystään, tutus-

tuu kirjallisuu-

den historiaan 

ja nykykirjalli-

suuteen sekä 

kirjallisuuden 

eri lajeihin. 

  

Kirjalli-

suuden 

tuntemus 

ja luku-

harrastus 

  

Oppilas osaa erot-

taa toisistaan kirjal-

lisuuden päälajei-

hin kuuluvia teks-

tejä.  

 

Oppilas on lukenut 

muutamia kokonai-

sia kaunokirjallisia 

tekstejä, esimer-

kiksi novelleja. 

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuuden 

päälajien tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

keskeisen teoksen 

ja kirjailijan sekä 

tuntee kaunokirjal-

lisia tekstejä eri 

muodoissaan.  

 

Oppilas on lukenut 

lukuvuosittain sovi-

tut teokset. 

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjalli-

suuden monimuo-

toisuutta.  

 

Oppilas osaa nimetä 

kirjallisuuden vai-

heita ja yhdistää 

muutaman teoksen 

ja kirjailijan niihin.  

 

Oppilas on lukenut 

itse valitsemiaan te-

oksia. 

Oppilas osaa analy-

soida kaunokirjallisuu-

den monimuotoi-

suutta osana kulttuu-

ria.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

kirjallisuuden vaiheita 

sekä niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja nimetä 

eri vaiheiden keskeisiä 

teoksia ja kirjailijoita.  

 

Oppilas on hankkinut 

monipuolisia lukuko-

kemuksia kirjallisuu-

den eri lajeista. 

T17  

ohjata oppilas tutus-

tumaan Suomen kie-

lelliseen ja kulttuuri-

seen monimuotoi-

suuteen, suomen 

kielen taustaan ja 

piirteisiin ja auttaa 

oppilasta pohtimaan 

S4 

  

Oppilas tutus-

tuu Suomen 

kielelliseen ja 

kulttuuriseen 

monimuotoi-

suuteen sekä 

suomen kielen 

taustaan ja piir-

teisiin ja pohtii 

Kielen 

merkityk-

sen ja 

aseman 

hahmot-

taminen 

Oppilas osaa ni-

metä Suomessa pu-

huttavia kieliä ja 

jonkin suomen su-

kukielen.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin suo-

men kielelle 

Oppilas osaa ku-

vailla suomen kie-

len asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä suo-

men kielelle tyypilli-

siä piirteitä ja 

Oppilas osaa ku-

vailla Suomen kie-

lellistä ja kulttuu-

rista monimuotoi-

suutta.  

 

Oppilas osaa eritellä 

suomen kielelle tyy-

pillisiä piirteitä ja 

Oppilas osaa pohtia 

kielellisen ja kulttuuri-

sen monimuotoisuu-

den merkityksiä yksi-

lölle ja yhteiskunnalle.  

 

Oppilas osaa eritellä 

suomen kielelle tyypil-

lisiä piirteitä 
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äidinkielen merki-

tystä sekä tulemaan 

tietoiseksi omasta 

kielellisestä ja kult-

tuurisesta identitee-

tistään sekä innostaa 

oppilasta aktiiviseksi 

kulttuuritarjonnan 

käyttäjäksi ja teki-

jäksi 

kielellisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin 

merkitystä. 

tyypillisen piirteen 

ja kertoa oman äi-

dinkielensä merki-

tyksestä itselleen. 

  

kuvailla äidinkielen 

merkitystä yksilölle. 

pohtia äidinkielen 

yhteyttä identiteet-

teihin. 

suhteessa muihin kie-

liin ja pohtia äidinkie-

len käsitettä ja merki-

tyksiä identiteettien 

rakentumisen kan-

nalta. 

 

 

1.2 Saamen kieli ja kirjallisuus 
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

  

Sisältö-

alueet 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan itse-

ään ja perustele-

maan 

S1 Oppilas rohkaistuu 

ilmaisemaan itse-

ään ja mielipitei-

tään erilaisissa 

Itsensä il-

maisemi-

nen, mieli-

piteen 

Oppilas osaa toimia 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

Oppilas osaa toi-

mia eettisesti eri-

laisissa ryhmissä ja 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa toimia 

rakentavasti monen-

laisissa ryhmissä, 

myös vaativissa ja 
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mielipiteitään tar-

joamalla monimuo-

toisia tilaisuuksia 

vuorovaikutuksen 

harjoitteluun 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

ilmaisu ja 

perustelu 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

monikielisissä vuoro-

vaikutustilanteissa. 

T2  

rohkaista oppilasta 

kehittämään sosi-

aalisia taitojaan oh-

jaamalla monipuo-

liseen vuorovaiku-

tukseen sekä tai-

toon antaa ja vas-

taanottaa pa-

lautetta 

S1 Oppilas monipuolis-

taa ryhmäviestintä-

taitojaan ja kehittää 

taitoaan antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta. 

Vuorovai-

kutus, pa-

lautteen 

antaminen 

ja vastaan-

ottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella ja ottaa 

muut huomioon 

omassa viestinnäs-

sään. Oppilas osaa 

vastaanottaa pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa 

ottaa toisten nä-

kemykset huomi-

oon omassa vies-

tinnässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai yk-

sipuolista pa-

lautetta. 

Oppilas osaa  

edistää 

puheenvuoroillaan 

keskustelua sekä  

antaa ja vastaan-

ottaa palautetta 

rakentavalla ta-

valla. 

Oppilas osaa 

tulkita muiden pu-

heenvuoroja ja niiden 

tavoitteita sekä sää-

dellä omaa viestin-

täänsä tilanteen mu-

kaan.  

 

Oppilas osaa 

antaa ja vastaanottaa 

palautetta tilantee-

seen sopivalla tavalla. 

T3  

kannustaa oppi-

lasta kehittämään 

ja monipuolista-

maan viestintätai-

tojaan  

erilaisissa puhe-

viestintäympäris-

töissä    

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestintäänsä 

ja monipuolistaa ko-

konaisilmaisuaan 

erilaisissa viestintä- 

ja esitystilanteissa. 

  

Viestintä-

taidot, 

esiintymi-

sen taidot 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen itse 

valmistelemansa 

puhe-esityksen  

konkreettisesta, it-

selleen tutusta ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa 

pitää itse valmis-

telemansa, yksin-

kertaisen puhe-

esityksen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään sel-

keästi. 

  

Oppilas osaa  

pitää itse valmiste-

lemansa puhe-esi-

tyksen sekä koh-

dentaa sen kuuli-

joilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

Oppilas osaa 

pitää sekä spontaanin 

että valmistellun 

puhe-esityksen vaati-

vastakin aiheesta.  

 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään monipuoli-

sesti ja mukauttaa 
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ohjaamalla kulttuu-

rienväliseen dialo-

giin ja toimimaan 

monenlaisten ih-

misten kanssa eri-

tyisesti saamen kie-

lellä 

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ym-

märrettävästi. 

  

tilanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

ilmaisuaan kuulijoi-

den ja tavoitteen mu-

kaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4  

rohkaista oppilasta 

kehittämään eritte-

levää ja kriittistä lu-

kutaitoa sekä teks-

tien lukemisessa, 

ymmärtämisessä ja 

analysoimisessa 

tarvittavia tietoja ja 

taitoja   

S2 Oppilas oppii eritte-

levää ja kriittistä lu-

kutaitoa, oppii teke-

mään havaintoja 

teksteistä ja tulkit-

semaan niitä tarkoi-

tuksenmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

Tekstien 

erittely ja 

tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä apu-

kysymysten avulla.  

 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypilli-

sen kielellisen tai 

tekstuaalisen piir-

teen. 

Oppilas osaa 

erottaa tekstin 

pääasiat ja kuvata 

tekstin tavoitteita.  

 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaalisia 

piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tarkoi-

tusperiä, kohde-

ryhmiä ja merki-

tyksiä. 

 

Oppilas osaa 

eritellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsittei-

den avulla. 

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia teks-

tin rakentamia merki-

tyksiä ja arvioida 

tekstin vaikutuksia. 

 

Oppilas osaa analy-

soida tekstilajien piir-

teitä tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä käyt-

täen ja arvioida teks-

tiä suhteessa sen ta-

voitteisiin ja tarkoi-

tusperiin.  

T5  

ohjata oppilasta 

monipuolistamaan 

S2 Oppilas oppii valit-

semaan, käyttä-

mään, tulkitsemaan 

Tekstitaidot 

tekstien 

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- ja 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja 

lukea erilaisia 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja 

Oppilas osaa valita, 

käyttää, tulkita ja 
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tekstimaailmaansa, 

käyttämään, tulkit-

semaan ja arvioi-

maan monimuotoi-

sia kaunokirjallisia 

tekstejä, media- ja 

asiatekstejä ja käyt-

tämään niitä tie-

donhankintaan, 

elämysten saami-

seen ja lukuinnon 

tukemiseen 

ja arvioimaan saa-

menkielisiä kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

tulkitsemi-

sessa ja tie-

donhan-

kinta 

mediatekstejä eri 

muodoissaan. 

tekstejä, mutta pi-

täytyy enimmäk-

seen itselleen tu-

tuissa tekstila-

jeissa. 

  

tulkita erilajisia 

tekstejä. 

  

arvioida myös itsel-

leen uudenlaisia teks-

tejä. 

T6  

ohjata oppilasta ar-

vioimaan lukutaito-

aan ja havaitsemaa 

sen kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen so-

pivia luku- ja opis-

kelustrategioita 

S2 Oppilas oppii teks-

tien lukemisessa 

tarvittavia strategi-

oita ja metakognitii-

visia taitoja ja oppii 

arvioimaan lukemi-

sensa kehittämistar-

peita. 

Oman luku-

taidon ana-

lysointi ja 

lukustrate-

giat 

  

Oppilas osaa 

käyttää jotakin yk-

sinkertaista tekstin 

ymmärtämisen 

strategiaa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin lukemi-

seen liittyvän vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa. 

Oppilas osaa 

käyttää muutamia 

tekstinymmärtä-

misen strategioita.  

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan. 

Oppilas osaa valita 

tekstilajiin sopivia 

tekstinymmärtä-

misen strategioita. 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan. 

  

Oppilas osaa 

käyttää lukutilanteen 

kannalta tarkoituk-

senmukaisia teks-

tinymmärtämisen 

strategioita.  

 

Oppilas osaa arvioida 

lukutaitojaan ja poh-

tia, miten voi niitä ke-

hittää. 

T7  

ohjata oppilasta 

analysoimaan ja 

tulkitsemaan 

S2 Oppilas tutustuu it-

selleen uudenlaisiin 

fiktiivisiin teksteihin 

eri muodoissaan ja 

Kirjallisuu-

den analy-

soiminen ja 

tulkinta 

Oppilas osaa selos-

taa yksinkertaisen 

fiktiivisen tekstin 

juonen ja nimetä 

Oppilas osaa  

kuvailla fiktiivisen 

tekstin piirteitä ja 

Oppilas osaa eri-

tellä fiktiivisiä 

tekstejä eri muo-

doissaan.  

Oppilas osaa  

analysoida fiktiivisiä 

tekstejä eri muodois-

saan 
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kirjallisuutta sekä 

käyttämään siinä 

tarvittavia käsit-

teitä sekä teke-

mään havaintoja 

saamelaisten ja 

muiden alkuperäis-

kansojen teksteistä 

ja tulkitsemaan 

niitä 

monipuolistaa luku-

, kuuntelu- ja katse-

lukokemuksiaan ja 

jakaa niitä sekä sy-

ventää ymmärrys-

tään fiktion kei-

noista. 

joitakin fiktion kei-

noja. 

  

tehdä havaintoja 

fiktion keinoista. 

  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erittelyssä 

muutamia keskei-

siä käsitteitä ja 

tunnistaa fiktion 

kielen erityispiir-

teitä ja kerronnan 

keinoja. 

tarkoituksenmukaisia 

käsitteitä käyttäen.  

 

Oppilas osaa tulkita 

fiktiivisiä tekstejä ja 

pohtia fiktion kielen 

ja ilmaisutapojen mo-

nitulkintaisuutta. 

Tekstien tuottaminen 

T8  

rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan ja pe-

rustelemaan näke-

myksiään moni-

muotoisten teks-

tien avulla erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä 

S3 Oppilas oppii ilmai-

semaan ajatuksiaan 

kirjoittamalla ja 

tuottamalla moni-

muotoisia tekstejä 

sekä tunnistamaan 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan 

tekstin tuottajana. 

Tekstitaidot 

tekstien 

tuottami-

sessa 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia teks-

tejä. Oppilas osaa 

nimetä jonkin vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa 

tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa tuot-

taa erityyppisiä 

tekstejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti ta-

voitteen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa  

eritellä vahvuuksi-

aan ja kehittämis-

kohteitaan tekstin 

tuottajana. 

  

Oppilas osaa tuottaa 

luovasti tilanteeseen 

ja tavoitteeseen sopi-

via tekstejä.  

 

Oppilas osaa arvioida 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan 

tekstin tuottajana ja 

pohtia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

T9  

ohjata oppilasta 

laajentamaan 

S3 Oppilas oppii tuot-

tamaan kertovia, 

kuvaavia, ohjaavia, 

Tekstilajien 

hallinta, 

tekstien 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia ja 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kantaa 

Oppilas osaa tuot-

taa pohtivia ja eri-

laisia kantaa 

Oppilas osaa tuottaa 

itsenäisesti erilaisia 

tekstejä ja käyttää 
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tekstilajien tunte-

mustaan tarjoa-

malla tilaisuuksia 

erityisesti kantaa 

ottavien, ohjaavien 

ja pohtivien moni-

muotoisten teks-

tien tuottamiseen 

sekä auttaa oppi-

lasta tunnistamaan 

omia vahvuuksiaan 

ja kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana 

pohtivia ja kantaa 

ottavia tekstejä 

myös monimediai-

sissa ympäristöissä, 

ja oppii valitsemaan 

kuhunkin tekstilajiin 

ja tilanteeseen sopi-

via ilmaisutapoja. 

tuottami-

nen, omien 

taitojen ha-

vainnointi 

konkreettisia kerto-

via ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista. 

ottavia tekstejä ja 

käyttää mallien 

avulla niille tyypil-

lisiä keinoja.  

ottavia tekstejä ja 

käyttää niille tyy-

pillisiä keinoja. 

monipuolisesti niille 

tyypillisiä keinoja. 

T10  

tukea oppilasta su-

juvoittamaan kir-

joittamistaan ja 

auttaa häntä valit-

semaan kuhunkin 

tekstilajiin, kohde-

ryhmälle ja tilan-

teeseen sopiva il-

maisutapa sekä 

vahvistaa kirjoite-

tun yleiskielen hal-

lintaa 

S3 Oppilas vahvistaa 

tekstin tuottamisen 

prosessejaan. 

Kirjoittami-

sen suju-

vuus ja kir-

joitetun 

yleiskielen 

hallinta 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa yk-

sinkertaista tekstiä 

mallien tai apukysy-

mysten avulla.  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstiä ja kiin-

nittää huomiota 

virke- ja lausera-

kenteisiin. 

  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstiä, joka on 

helposti ymmär-

rettävää ja suju-

vaa.  

 

Oppilas osaa jä-

sentää tekstinsä ja 

kappaleensa loogi-

sesti sekä kiinnit-

tää huomiota sa-

navalintoihin 

 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja ha-

vainnollisen tekstin.  

 

Oppilas osaa käyttää 

sidosteisuuden kei-

noja monipuolisesti. 

 

Oppilas käyttää moni-

puolisia lause- ja vir-

kerakenteita ja kiin-

nittää huomiota teks-

tin tyyliin. 
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Oppilas noudattaa 

pääosin kirjoitetun 

yleiskielen keskei-

siä käytänteitä 

tekstejä tuottaes-

saan ja muokates-

saan.  

 

Oppilas  

noudattaa kirjoitetun 

yleiskielen käytän-

teitä. 

T11  

auttaa oppilasta va-

kiinnuttamaan 

tekstin tuottamisen 

prosesseja, tuotta-

maan tekstiä yh-

dessä muiden 

kanssa sekä vahvis-

tamaan taitoa an-

taa ja ottaa vastaan 

palautetta, innos-

taa vahvistamaan 

tiedon hankinnan 

ja arvioinnin taitoja 

ja monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä  

tekijänoikeuksia, 

eettistä verkossa 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan ja 

käyttämisen taito-

jaan ja monipuolis-

taa lähteiden käyt-

töä ja viittaustapo-

jen hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa ym-

päristöissä yksityi-

syyttä ja tekijänoi-

keuksia kunnioit-

taen. 

Tekstin 

tuottami-

sen proses-

sien hal-

linta, tie-

don han-

kinta ja eet-

tinen vies-

tintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinkertai-

sen tiivistyksen lue-

tun, kuullun tai 

nähdyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää lähteitä mekaa-

nisesti ja yksinker-

taisesti teksteis-

sään. 

  

Oppilas osaa 

tehdä yksinkertai-

sia muistiinpanoja 

ja merkitä käyttä-

mänsä lähteet 

mallin mukaan. 

Oppilas osaa tehdä 

monipuolisia 

muistiinpanoja ja 

tiivistää hankki-

maansa tietoa.  

 

Oppilas merkitsee 

lähteet asianmu-

kaisella tavalla. 

  

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään useista 

lähteistä hankki-

maansa tietoa. 
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viestimistä ja yksi-

tyisyyttä  

kunnioittaen  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T12  

ohjata oppilasta sy-

ventämään kielitie-

toisuuttaan ja kiin-

nostumaan saamen 

kielen ilmiöistä, 

auttaa oppilasta 

tunnistamaan kie-

len rakenteita, eri 

rekistereitä, tyyli-

piirteitä ja sävyjä ja 

ymmärtämään kie-

lellisten valintojen 

merkityksiä ja seu-

rauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuuttaan 

ja kiinnostuu kielen 

ilmiöistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, 

eri rekistereitä, tyy-

lipiirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtää kielel-

listen valintojen 

merkityksiä ja seu-

rauksia. 

Kielitietoi-

suuden ke-

hittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yksin-

kertaisia tekstien ja 

kielen piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

nimetä muutamia 

tavanomaisia kirjoi-

tetun ja puhutun 

kielen sekä arki- ja 

yleiskielen eroja. 

  

Oppilas osaa 

havainnoida teks-

tien ja kielen piir-

teitä sekä eri re-

kisterien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaihte-

lua eri kielenkäyt-

tötilanteissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekisterien 

ja tyylien eroja.  

 

Oppilas osaa poh-

tia kielellisten ja 

tekstuaalisten va-

lintojen merkityk-

siä ja vaikutuksia. 

Oppilas osaa 

analysoida tekstien, 

rekisterien ja tyylien 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa soveltaa 

tietoa kielellisten va-

lintojen vaikutuksista 

omassa viestinnäs-

sään. 

  

T13  

ohjata oppilasta 

tiedostamaan saa-

melaisuus voimava-

rana saamelaisen 

kulttuurin ja kielen 

monimuotoisuuden 

S4 Oppilas tutustuu 

saamelaisuuden 

kielelliseen ja kult-

tuuriseen moni-

muotoisuuteen 

sekä saamen kielten 

taustaan ja 

Kielen  

merkityk-

sen ja ase-

man hah-

mottami-

nen 

Oppilas osaa 

nimetä saamen kie-

liä.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin saa-

men kielelle tai 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

saamen kielelle tai 

kielille tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

Oppilas osaa ku-

vailla saamen kiel-

ten monimuotoi-

suutta ja saamen 

kielten asemaa 

muiden kielten 

joukossa.  

Oppilas osaa pohtia 

kielellisen ja kulttuu-

risen monimuotoisuu-

den merkityksiä yksi-

lölle ja yhteiskun-

nalle. 
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kautta sekä tule-

maan tietoiseksi 

omasta kielellisestä 

ja kulttuurisesta 

identiteetistään 

ymmärtämällä saa-

men kielen merki-

tystä ja juuria 

piirteisiin ja pohtii 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin merkitystä. 

kielille tyypillisen 

piirteen.  

 

Oppilas osaa kertoa 

oman äidinkielensä 

merkityksestä itsel-

leen. 

  

kuvailla äidinkie-

len merkitystä yk-

silölle. 

  

 

Oppilas osaa eri-

tellä saamen kie-

lelle tai kielille tyy-

pillisiä piirteitä. 

 

Oppilas osaa poh-

tia äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

  

Oppilas osaa eritellä 

saamen kielelle tai 

kielille tyypillisiä piir-

teitä suhteessa mui-

hin kieliin.  

 

Oppilas osaa pohtia 

äidinkielen käsitettä 

ja merkitystä identi-

teettien rakentumi-

sen kannalta. 

T14  

kannustaa oppi-

lasta avartamaan 

kirjallisuus- ja kult-

tuurinäkemystään, 

tutustuttaa häntä 

kirjallisuuden histo-

riaan, saamenkieli-

seen kirjallisuuteen 

ja mediaan sekä 

auttaa häntä pohti-

maan kirjallisuuden 

ja kulttuurin merki-

tystä omassa elä-

mässään 

S4 Oppilas avartaa kir-

jallisuusnäkemys-

tään, tutustuu kir-

jallisuuden histori-

aan, saamenkieli-

seen kirjallisuuteen 

ja mediaan. 

Kirjallisuu-

den tunte-

muksen, 

kulttuuritie-

toisuuden 

ja lukuhar-

rastuksen 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa 

erottaa toisistaan 

kirjallisuuden 

päälajeihin kuuluvia 

tekstejä.  

 

Oppilas on 

lukenut muutaman 

kaunokirjallisen te-

oksen, esimerkiksi 

novelleja. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuu-

den päälajien tyy-

pillisiä piirteitä ja 

nimetä muutaman 

keskeisen teok-

sen.  

 

Oppilas on luke-

nut lukuvuosittain 

sovitut teokset. 

Oppilas osaa ku-

vailla kaunokirjalli-

suuden monimuo-

toisuutta ja nimetä 

kirjallisuuden vai-

heita ja yhdistää 

muutaman teok-

sen niihin.  

 

Oppilas on lukenut 

itse valitsemiaan 

teoksia.  

Oppilas osaa analy-

soida kaunokirjalli-

suuden monimuotoi-

suutta osana kulttuu-

ria. 

 

Oppilas osaa kuvailla 

kirjallisuuden vaiheita 

sekä niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja nimetä 

eri vaiheiden keskei-

siä teoksia.  

 

Oppilas on hankkinut 

monipuolisia 
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lukukokemuksia kir-

jallisuuden eri la-

jeista. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T15  

kannustaa oppi-

lasta monipuolista-

maan eri oppiai-

neissa tarvittavaa 

kielitaitoa sekä 

hyödyntämään saa-

men kielen taitoa 

kaikessa oppimi-

sessa 

S5 Oppilas oppii käyt-

tämään saamen 

kieltä eri tie-

donaloille sopivalla 

tavalla ja oppii hyö-

dyntämään saamen 

kielen taitoaan kai-

kessa oppimisessa. 

Eri tie-

donaloilla 

käytettävän 

kielen hal-

linta 

Oppilas osaa 

kuvailla, miten eri 

tiedonaloilla tarvi-

taan erilaista kieltä. 

  

Oppilas osaa käyt-

tää joidenkin tie-

donalojen yksin-

kertaista kieltä. 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä eri tie-

donaloille ominai-

silla tavoilla ja hah-

mottaa niiden yh-

teyden arkikieleen. 

Oppilas osaa käyttää 

monipuolisesti kieltä 

eri tiedonaloille omi-

naisilla tavoilla ja eri-

tellä käyttämäänsä 

kieltä. 

T16  

ohjata oppilasta ke-

hittämään valmiuk-

siaan saamen kie-

lellä ja muilla kie-

lillä tapahtuvassa 

tiedonhaluisessa,  

osallistuvassa ja 

tutkivassa oppimi-

sessa 

S5 Oppilas oppii etsi-

mään erityisesti 

saamenkielistä tie-

toa monipuolisesti 

eri lähteistä sekä 

suunnittelemaan, 

jäsentämään ja arvi-

oimaan omaa työs-

kentelyään yksin ja 

ryhmässä. 

Tiedonhan-

kinta sekä 

oman työs-

kentelyn 

suunnit-

telu, jäsen-

täminen ja 

arvioiminen 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa tutuista läh-

teistä sekä pystyy 

suunnittelemaan 

työskentelyään 

mallin mukaan. 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa itselle uu-

sista lähteistä sekä 

pystyy suunnitte-

lemaan työskente-

lyään ryhmän jä-

senenä. 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa eri lähteistä 

sekä pystyy itse-

näisesti suunnitte-

lemaan, jäsentä-

mään ja arvioi-

maan työskentely-

ään. 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itsenäi-

sesti luotettavista ja   

monipuolisista läh-

teistä sekä pystyy ak-

tiivisesti suunnittele-

maan, jäsentämään ja 

arvioimaan työsken-

telyään itsenäisesti ja 

ryhmän jäsenenä. 
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1.3 Romanikieli ja kirjallisuus 
Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite (2014 pe-

rusteet) 

  

Sisältö-

alueet 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut 

oppimisen tavoit-

teet 

Arvioinnin kohde  Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

rohkaista oppi-

lasta ilmaisemaan 

itseään romani-

kielellä sekä toi-

mimaan monikie-

lisissä ja -kulttuu-

risissa vuorovai-

kutustilanteissa 

S1 Oppilas rohkaistuu 

ilmaisemaan itse-

ään ja mielipitei-

tään erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Viestintä vuoro-

vaikutustilan-

teissa 

Oppilas osaa toi-

mia itselleen tu-

tussa ryhmässä ja 

arkisissa vuorovai-

kutustilanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti ryhmissä ja 

tavanomaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia eettisesti eri-

laisissa ryhmissä ja 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

monenlaisissa ryh-

missä, myös vaati-

vissa ja monikieli-

sissä vuorovaiku-

tustilanteissa. 

T2 

ohjata oppilasta 

rakentavaan vuo-

rovaikutukseen, 

kehittämään il-

maisuaan sekä ky-

kyään antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta 

S1 Oppilas monipuo-

listaa ryhmävies-

tintätaitojaan ja 

kehittää taitoaan 

antaa ja vastaan-

ottaa palautetta. 

Vuorovaikutus, 

palautteen anta-

minen ja vastaan-

ottaminen 

Oppilas osaa 

kuunnella ja ottaa 

muut huomioon 

omassa viestin-

nässään.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Oppilas osaa ottaa 

toisten näkemyk-

set huomioon 

omassa viestin-

nässään.  

 

Oppilas osaa an-

taa niukkaa tai 

Oppilas osaa edis-

tää puheenvuo-

roillaan keskuste-

lua sekä antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta rakenta-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa tul-

kita muiden pu-

heenvuoroja ja nii-

den tavoitteita 

sekä säädellä 

omaa viestin-

täänsä tilanteen 

mukaan.  

 



21 
 

  yksipuolista pa-

lautetta. 

  

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

T3  

kannustaa oppi-

lasta monipuolis-

tamaan vuorovai-

kutus- ja esiinty-

mistaitojaan eri-

laisissa ympäris-

töissä ja rohkaista 

häntä käyttämään 

romanikieltä eri-

ikäisten kanssa 

  

S1 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan 

omaa viestin-

täänsä ja moni-

puolistaa kokonai-

silmaisuaan erilai-

sissa viestintä- ja 

esitystilanteissa. 

  

Kokonaisilmaisu 

ja esiintymisen 

taidot 

Oppilas osaa 

pitää lyhyen itse 

valmistelemansa 

puhe-esityksen 

konkreettisesta, 

itselleen tutusta 

aiheesta. Oppilas 

osaa ilmaista itse-

ään ymmärrettä-

västi mutta yksi-

puolisesti. 

Oppilas osaa 

pitää itse valmis-

telemansa, yksin-

kertaisen 

puhe-esityksen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään sel-

keästi. 

  

Oppilas osaa 

pitää itse valmis-

telemansa puhe-

esityksen sekä 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

Oppilas osaa pitää 

sekä spontaanin 

että valmistellun 

puhe-esityksen 

vaativastakin ai-

heesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa ilmai-

suaan kuulijoiden 

ja tavoitteen mu-

kaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T4  

rohkaista oppi-

lasta kehittämään 

erittelevää ja kriit-

tistä lukutaitoa 

sekä tekstien 

S2 Oppilas oppii erit-

televää ja kriittistä 

lukutaitoa, oppii 

tekemään havain-

toja teksteistä ja 

tulkitsemaan niitä 

Tekstien erittely 

ja tulkinta 

Oppilas osaa poi-

mia tekstistä kes-

keisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.  

 

Oppilas osaa erot-

taa tekstin pää-

asiat ja kuvata 

tekstin tavoitteita.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstin tar-

koitusperiä, koh-

deryhmiä ja mer-

kityksiä.  

 

Oppilas osaa tul-

kita ja pohtia teks-

tin rakentamia 

merkityksiä ja ar-

vioida tekstin vai-

kutuksia.  
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lukemisessa, ym-

märtämisessä ja 

analysoimisessa 

tarvittavia tietoja 

ja taitoja  

tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä 

käyttäen. 

Oppilas osaa ni-

metä muutaman 

yksinkertaiselle 

tekstilajille tyypilli-

sen kielellisen tai 

tekstuaalisen piir-

teen. 

Oppilas osaa ku-

vata tavanomai-

sille tekstilajeille 

tyypillisiä kielelli-

siä ja tekstuaalisia 

piirteitä. 

Oppilas osaa eri-

tellä tekstilajien 

piirteitä ja kuvata 

niitä muutamien 

keskeisten käsit-

teiden avulla. 

  

 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstilajien 

piirteitä tarkoituk-

senmukaisia käsit-

teitä käyttäen ja 

arvioida tekstiä 

suhteessa sen ta-

voitteisiin ja tar-

koitusperiin. 

T5  

ohjata oppilasta 

käyttämään, tul-

kitsemaan ja arvi-

oimaan moni-

muotoisia teks-

tejä ja käyttää 

niitä tiedonhan-

kintaan, elämys-

ten saamiseen ja 

lukuinnon tukemi-

seen 

S2 Oppilas oppii valit-

semaan, käyttä-

mään, tulkitse-

maan ja arvioi-

maan kaunokirjal-

lisia, asia- ja me-

diatekstejä. 

Tekstimaailman 

monipuolistami-

nen ja tiedonhan-

kinta 

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- 

ja mediatekstejä 

eri muodoissaan. 

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja lu-

kea erilaisia teks-

tejä, mutta pitäy-

tyy enimmäkseen 

itselleen tutuissa 

tekstilajeissa. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja tul-

kita erilajisia teks-

tejä. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää, tul-

kita ja arvioida 

myös itselleen uu-

denlaisia tekstejä. 

T6  

ohjata oppilasta 

arvioimaan luku-

taitoaan ja havait-

semaa sen 

S2 Oppilas kehittää 

tekstien lukemi-

sessa tarvittavia 

strategioita ja me-

takognitiivisia 

Oman lukutaidon 

analysointi ja lu-

kustrategiat 

  

Oppilas osaa käyt-

tää jotakin yksin-

kertaista tekstin 

ymmärtämisen 

strategiaa. Oppilas 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia 

tekstinymmärtä-

misen strategioita.  

 

Oppilas osaa valita 

tekstilajiin sopivia 

tekstinymmärtä-

misen strategioita.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää lukutilanteen 

kannalta tarkoi-

tuksenmukaisia 
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kehittämistar-

peita harjoittele-

malla itselleen so-

pivia luku- ja opis-

kelustrategioita 

taitoja ja oppii ar-

vioimaan lukemi-

sensa kehittämis-

tarpeita. 

osaa nimetä jon-

kin lukemiseen liit-

tyvän vahvuu-

tensa tai kehittä-

miskohteensa. 

  

Oppilas osaa ku-

vata itseään luki-

jana ja nimetä 

muutamia vah-

vuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan. 

Oppilas osaa eri-

tellä lukutaitoaan 

ja kuvata vahvuuk-

siaan ja kehittä-

miskohteitaan. 

  

tekstinymmärtä-

misen strategioita.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida lukutaitojaan 

ja pohtia, miten 

voi niitä kehittää. 

Tekstien tuottaminen 

T7  

rohkaista oppi-

lasta ilmaisemaan 

ja perustelemaan 

näkemyksiään 

monimuotoisten 

tekstien avulla 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan aja-

tuksiaan kirjoitta-

malla ja tuotta-

malla monimuo-

toisia tekstejä 

sekä tunnista-

maan vahvuuksi-

aan ja kehittämis-

kohteitaan tekstin 

tuottajana. 

Tekstitaidot teks-

tien tuottami-

sessa 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa 

tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa tuot-

taa erityyppisiä 

tekstejä ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata itseään teks-

tien tuottajana ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja 

kehittämiskohtei-

taan. 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti ta-

voitteen mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä vahvuuksiaan 

ja kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana. 

Oppilas osaa tuot-

taa luovasti tilan-

teeseen ja tavoit-

teeseen sopivia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida vahvuuksiaan 

ja kehittämiskoh-

teitaan tekstin 

tuottajana ja poh-

tia, miten voi tai-

tojaan kehittää. 

T8  

tukea oppilasta 

laajentamaan 

tekstilajien tunte-

mustaan, 

S3 Oppilas oppii tuot-

tamaan kertovia, 

kuvaavia, ohjaa-

via, pohtivia ja 

kantaa ottavia 

Tekstilajien hal-

linta ja tekstin 

tuottaminen sekä 

omien taitojen 

havainnointi 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia ja 

konkreettisia ker-

tovia ja kuvaavia 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kantaa 

ottavia tekstejä ja 

käyttää mallien 

Oppilas osaa tuot-

taa pohtivia ja eri-

laisia kantaa otta-

via tekstejä ja 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti 

erilaisia tekstejä ja 

käyttää 
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sujuvoittamaan 

kirjoittamistaan 

sekä auttaa häntä 

tunnistamaan 

omia vahvuuksi-

aan ja kehittämis-

kohteitaan tekstin 

tuottajana 

tekstejä, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä, ja 

oppii valitsemaan 

kuhunkin tekstila-

jiin ja tilanteeseen 

sopivia ilmaisuta-

poja. 

tekstejä itselleen 

tutuista aiheista. 

avulla niille tyypil-

lisiä keinoja. 

käyttää niille tyy-

pillisiä keinoja. 

  

monipuolisesti 

niille tyypillisiä 

keinoja. 

T9  

auttaa oppilasta 

vakiinnuttamaan 

tekstin tuottami-

sen prosesseja, 

tuottamaan teks-

tiä yhdessä mui-

den kanssa sekä 

vahvistamaan tai-

toaan antaa ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta, innostaa 

vahvistamaan tie-

don hankinnan ja 

arvioinnin taitoja 

ja monipuolista-

maan lähteiden 

käyttöä omassa 

tekstissä 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan ja 

käyttämisen taito-

jaan ja monipuo-

listaa lähteiden 

käyttöä ja viittaus-

tapojen hallintaa 

sekä harjaantuu 

toimimaan erilai-

sissa ympäris-

töissä yksityisyyttä 

ja tekijänoikeuksia 

kunnioittaen. 

Tekstin tuottami-

sen prosessien 

hallinta, tiedon 

hankinta ja eetti-

nen viestintä 

Oppilas osaa 

tehdä yksinkertai-

sen tiivistyksen 

luetun, kuullun tai 

nähdyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää lähteitä me-

kaanisesti ja yksin-

kertaisesti teks-

teissään. 

Oppilas osaa 

tehdä yksinkertai-

sia muistiinpanoja 

ja merkitä käyttä-

mänsä lähteet 

mallin mukaan. 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia 

muistiinpanoja ja 

tiivistää hankki-

maansa tietoa.  

 

Oppilas merkitsee 

lähteet asianmu-

kaisella tavalla. 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään 

useista lähteistä 

hankkimaansa tie-

toa. 
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tekijänoikeuksia, 

eettistä verkossa 

viestimistä ja yksi-

tyisyyttä kunnioit-

taen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10  

ohjata oppilasta 

syventämään tie-

toisuuttaan roma-

nikielen piirteistä 

ja ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuuttaan 

ja kiinnostuu kie-

len ilmiöistä, tun-

nistaa kielen ra-

kenteita, eri rekis-

tereitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja 

ymmärtää kielel-

listen valintojen 

merkityksiä ja seu-

rauksia. 

Romanikielen piir-

teiden hallinta 

Oppilas osaa ha-

vainnoida yksin-

kertaisia tekstien 

piirteitä. Oppilas 

osaa nimetä muu-

tamia tavanomai-

sia kirjoitetun ja 

puhutun kielen 

sekä arki- ja yleis-

kielen eroja. 

  

Oppilas osaa ha-

vainnoida tekstien 

ja kielen piirteitä 

sekä eri rekiste-

rien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa ku-

vata kielen vaihte-

lua eri kielenkäyt-

tötilanteissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa poh-

tia kielellisten ja 

tekstuaalisten va-

lintojen merkityk-

siä ja vaikutuksia. 

Oppilas osaa ana-

lysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa so-

veltaa tietoa kie-

lellisten valintojen 

vaikutuksista 

omassa viestin-

nässään. 

  

T11  

ohjata oppilasta 

tiedostamaan kie-

lellisen ja kulttuu-

risen identiteetin 

merkitys ja tukea 

häntä kehittä-

mään omaa 

S4 Oppilas tutustuu 

romanikielen ja -

kulttuurin moni-

muotoisuuteen 

sekä romanikielen 

taustaan ja piirtei-

siin ja pohtii kielel-

lisen ja 

Kielellisen ja kult-

tuurisen identi-

teetin merkityk-

sen hahmottami-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin Suo-

men romanikie-

lelle tyypillisen 

piirteen.  

 

Oppilas osaa ker-

toa oman 

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

Suomen romani-

kielelle tyypillisiä 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla äidinkielen 

Oppilas osaa ku-

vailla romanikie-

len monimuotoi-

suutta ja sen ase-

maa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa poh-

tia kielellisen ja 

kulttuurisen moni-

muotoisuuden 

merkityksiä yksi-

lölle ja yhteiskun-

nalle.  
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kielellistä ja kult-

tuurista identi-

teettiään 

kulttuurisen iden-

titeetin merki-

tystä. 

äidinkielensä mer-

kityksestä itsel-

leen. 

  

merkitystä yksi-

lölle. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen ro-

manikielelle tyy-

pillisiä piirteitä. 

 

Oppilas osaa poh-

tia äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin 

  

Oppilas osaa eri-

tellä Suomen ro-

manikielelle tyy-

pillisiä piirteitä 

suhteessa muihin 

kieliin.  

 

Oppilas osaa ni-

metä eri maissa 

puhuttuja romani-

murteita.  

 

Oppilas osaa poh-

tia äidinkielen kä-

sitettä ja merki-

tystä identiteet-

tien rakentumisen 

kannalta. 

  

1.4 Viittomakieli ja kirjallisuus 
Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite (2014 pe-

rusteet) 

  

Sisältö-

alueet 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  



27 
 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

rohkaista oppi-

lasta kehittä-

mään kykyään 

selviytyä erilai-

sista vuorovaiku-

tustilanteista 

mielipiteitä esit-

täen ja hyödyn-

täen toisten nä-

kemyksiä sekä 

kykyään antaa ja 

vastaanottaa pa-

lautetta opasta-

malle häntä vas-

tuullisuuteen eri 

kielenkäyttöti-

lanteissa ja ohja-

ten tunnista-

maan kielen 

kautta välittyviä 

arvoja ja asen-

teita 

S1 Oppilas rohkaistuu 

ilmaisemaan itseään 

ja mielipiteitään viit-

tomakielellä erilai-

sissa vuorovaikutus-

tilanteissa sekä an-

tamaan ja vastaan-

ottamaan pa-

lautetta. 

Vuorovaiku-

tustilan-

teissa toimi-

minen 

Oppilas osaa toimia 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa.  

 

Oppilas osaa vas-

taanottaa pa-

lautetta. 

Oppilas osaa toimia 

tavoitteellisesti ryh-

missä ja tavanomai-

sissa vuorovaikutusti-

lanteissa.  

 

Oppilas osaa antaa 

niukkaa tai yksipuo-

lista palautetta. 

Oppilas osaa toi-

mia eettisesti eri-

laisissa ryhmissä 

ja vuorovaikutus-

tilanteissa.  

 

Oppilas osaa an-

taa ja vastaanot-

taa palautetta ra-

kentavalla tavalla. 

Oppilas osaa toimia 

rakentavasti mo-

nenlaisissa ryh-

missä, myös vaati-

vissa ja monikieli-

sissä vuorovaiku-

tustilanteissa.  

 

Oppilas osaa antaa 

ja vastaanottaa pa-

lautetta tilantee-

seen sopivalla ta-

valla. 

T2 

tarjota oppilaalle 

tilaisuuksia 

S1 Oppilas oppii 

havainnoimaan 

omaa viestintäänsä 

Viestinnän 

keinojen 

hallinta ja 

Oppilas osaa  

pitää lyhyen itse 

valmistelemansa 

Oppilas osaa Oppilas osaa  

pitää itse valmis-

telemansa 

Oppilas osaa 

pitää sekä spontaa-

nin että 
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eritellä, ottaa 

kantaa ja suostu-

tella sekä roh-

kaista häntä sy-

ventämään ym-

märrystään vies-

tijänä kannus-

taen häntä ilmai-

semaan itseään, 

osallistumaan ja 

vaikuttamaan, 

myös erilaisia vä-

lineitä käyttäen 

ja monipuolistaa ko-

konaisilmaisuaan 

erilaisissa viestintä- 

ja esitystilanteissa. 

  

viestijänä 

toimiminen 

esityksen konkreet-

tisesta, itselleen tu-

tusta aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ym-

märrettävästi. 

  

pitää itse valmistele-

mansa, yksinkertai-

sen esityksen.  

 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään selkeästi. 

  

esityksen sekä 

kohdentaa sen 

vastaanottajil-

leen.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään ti-

lanteeseen sopi-

valla tavalla. 

  

valmistellun esityk-

sen vaativastakin 

aiheesta.  

 

Oppilas osaa il-

maista itseään mo-

nipuolisesti ja mu-

kauttaa ilmaisuaan 

vastaanottajien ja 

tavoitteen mukaan. 

  

Tekstien tulkitseminen 

T3  

rohkaista oppi-

lasta tarkkaile-

maan monimuo-

toisia esityksiä ja 

esitelmiä eritte-

levästi, tulkitse-

vasti ja kriittisesti 

auttaen häntä 

huomaamaan 

omien tulkinta-

taitojensa kehit-

tämistarpeet 

S2 Oppilas oppii eritte-

levää ja kriittistä lu-

kutaitoa, oppii teke-

mään havaintoja 

monimuotoisista vii-

totuista teksteistä ja 

esityksistä ja tulkit-

semaan niitä tarkoi-

tuksenmukaisia kä-

sitteitä käyttäen. 

Tulkinnan 

taidot ja nii-

den arviointi 

Oppilas osaa poi-

mia viitotuista teks-

teistä ja esityksistä 

keskeisiä sisältöjä 

apukysymysten 

avulla.   

Oppilas osaa 

erottaa viitotun teks-

tin ja esityksen pää-

asiat ja kuvata teks-

tin tavoitteita.   

Oppilas osaa eri-

tellä viitotun teks-

tin ja esityksen 

tarkoitusperiä, 

kohderyhmiä ja 

merkityksiä. 

  

  

Oppilas osaa 

tulkita ja pohtia vii-

totun tekstin ja esi-

tyksen rakentamia 

merkityksiä ja arvi-

oida viitotun tekstin 

ja esityksen vaiku-

tuksia. 
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T4  

innostaa oppi-

lasta toimimaan 

kertovien, kuvaa-

vien ja kantaa ot-

tavien lisäksi 

myös ohjaavien 

ja pohtivien teks-

tien parissa, kes-

kustelemaan 

niistä ja jaka-

maan kokemuk-

sia viestin-

täympäristöissä 

eri tavoin 

S2 Oppilas oppii valitse-

maan, käyttämään, 

tulkitsemaan ja arvi-

oimaan viittomakie-

lisiä kaunokirjallisia, 

asia- ja mediateks-

tejä. 

Erilaisten 

tekstien pa-

rissa toimi-

minen ja ko-

kemusten 

jakaminen 

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä eri 

muodoissaan. 

Oppilas osaa 

valita, käyttää ja lu-

kea erilaisia tekstejä, 

mutta pitäytyy enim-

mäkseen itselleen tu-

tuissa tekstilajeissa. 

  

Oppilas osaa va-

lita, käyttää ja tul-

kita erilajisia teks-

tejä. 

  

Oppilas osaa valita, 

käyttää, tulkita ja 

arvioida myös itsel-

leen uudenlaisia 

tekstejä. 

Tekstien tuottaminen 

T5  

ohjata oppilasta 

käyttämään yhtä 

yleisimmin käy-

tössä olevaa viit-

tomakielen mer-

kintätapaa 

S3 Oppilas oppii ilmai-

semaan ajatuksiaan 

tuottamalla moni-

muotoisia tekstejä 

sekä tunnistamaan 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan 

tekstin tuottajana. 

  

Viittomakie-

len merkin-

tätavan hal-

linta 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

viittomakielen mer-

kintätavan mukaisia 

yksinkertaisia teks-

tejä. Oppilas osaa 

nimetä jonkin vah-

vuutensa tai kehit-

tämiskohteensa 

tekstin tuottajana. 

Oppilas osaa tuottaa 

viittomakielen mer-

kintätavan mukaisia 

eri tyyppisiä tekstejä 

ohjeiden mukaan.  

 

Oppilas osaa kuvata 

itseään tekstien tuot-

tajana ja nimetä 

muutamia 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti ta-

voitteen mukaisia 

tekstejä, joissa 

käyttää viittoma-

kielen merkintäta-

paa.  

 

Oppilas osaa  

eritellä vahvuuksi-

aan ja 

Oppilas osaa tuot-

taa luovasti tilan-

teeseen ja tavoit-

teeseen sopivia viit-

tomakielen merkin-

tätavan mukaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida vahvuuksiaan 

ja 
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vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan. 

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuot-

tajana. 

  

kehittämiskohtei-

taan tekstin tuotta-

jana ja pohtia, mi-

ten voi taitojaan ke-

hittää. 

T6  

rohkaista oppi-

lasta monipuolis-

tamaan ilmaisu-

aan ja syventä-

mään tietoaan 

viittomakielen 

rakenteista, viit-

toman muodos-

tumisesta ja il-

maisutavoista 

S3 Oppilas vahvistaa 

viittomakielisen il-

maisun ja tekstin 

tuottamisen proses-

sejaan. 

Viittomakie-

linen ilmaisu 

Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa yk-

sinkertaista tekstiä 

mallien tai apukysy-

mysten avulla.  

Oppilas osaa tuottaa 

tekstiä ja kiinnittää 

huomiota viittoma-

kielen yksinkertaisiin 

rakennepiirteisiin. 

  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstiä, joka 

on helposti ym-

märrettävää ja su-

juvaa.  

 

Oppilas tuntee 

viittomakielen 

yleisimmät raken-

nepiirteet ja viit-

toman muodostu-

misen sekä nou-

dattaa pääosin 

viittomakielen 

merkintätavan 

keskeisiä käytän-

teitä tekstejä 

tuottaessaan ja 

muokatessaan. 

Oppilas osaa 

tuottaa eheän ja 

havainnollisen teks-

tin.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää viittomakielen 

erilaisia ilmaisuta-

poja monipuoli-

sesti. 

 

Oppilas käyttää mo-

nipuolisia viittoma-

kielen lauseeseen 

liittyviä ilmiöitä ja 

kiinnittää huomiota 

tekstin tyyliin. 

  

T7  

kannustaa oppi-

lasta 

S3 Oppilas vahvistaa 

tiedon hallinnan ja 

käyttämisen 

Tekstien 

tuottaminen 

ja sen 

Oppilas osaa Oppilas osaa tehdä 

yksinkertaisia muis-

tiinpanoja ja merkitä 

Oppilas osaa 

tehdä monipuoli-

sia muistiinpanoja 

Oppilas osaa 

yhdistellä omissa 

teksteissään useista 
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vakiinnuttamaan 

yksin ja yhteisöl-

lisesti tehtävien 

monimuotoisten 

tekstien tuotta-

misen prosesseja 

erilaisissa vies-

tintäympäris-

töissä ja moni-

puolistamaan 

lähteiden käyt-

töä tekijänoi-

keuksia ja eet-

tistä viestintää 

kunnioittaen  

taitojaan ja moni-

puolistaa lähteiden 

käyttöä ja viittausta-

pojen hallintaa sekä 

harjaantuu toimi-

maan erilaisissa ym-

päristöissä yksityi-

syyttä ja tekijänoi-

keuksia kunnioit-

taen. 

prosessin 

hallinta, eet-

tinen vies-

tintä 

tehdä yksinkertai-

sen tiivistyksen 

nähdyn pohjalta.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää lähteitä mekaa-

nisesti ja yksinker-

taisesti teksteis-

sään. 

  

käyttämänsä lähteet 

mallin mukaan. 

ja tiivistää hankki-

maansa tietoa.  

 

Oppilas merkitsee 

lähteet asianmu-

kaisella tavalla. 

  

lähteistä hankki-

maansa tietoa. 

  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8  

ohjata oppilasta 

syventämään tie-

touttaan kielen 

ilmiöistä, tunnis-

tamaan kielen 

rekistereitä, tyy-

lipiirteitä ja sä-

vyjä ja ymmärtä-

mään kielellisten 

valintojen 

S4 Oppilas syventää 

kielitietoisuuttaan ja 

kiinnostuu kielen il-

miöistä, tunnistaa 

kielen rakenteita, eri 

rekistereitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja ym-

märtää kielellisten 

valintojen merkityk-

siä ja seurauksia. 

Kielitietoi-

suuden ke-

hittyminen 

Oppilas osaa 

havainnoida yksin-

kertaisia tekstien ja 

kielen piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

nimetä muutamia 

tavanomaisia viito-

tun kielen sekä 

arki- ja yleiskielen 

eroja. 

Oppilas osaa 

havainnoida tekstien 

ja kielen piirteitä 

sekä eri rekisterien ja 

tyylien eroja.  

 

Oppilas osaa kuvata 

kielen vaihtelua eri 

kielenkäyttötilan-

teissa. 

  

Oppilas osaa eri-

tellä eri rekiste-

rien ja tyylien 

eroja.  

 

Oppilas osaa poh-

tia kielellisten ja 

tekstuaalisten va-

lintojen merkityk-

siä ja vaikutuksia. 

Oppilas osaa 

analysoida tekstien, 

rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.  

 

Oppilas osaa sovel-

taa tietoa kielellis-

ten valintojen vai-

kutuksista omassa 

viestinnässään. 
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merkityksiä ja 

seurauksia 

  

T9  

ohjata oppilasta 

tutustumaan 

suomalaisen viit-

tomakielen kult-

tuuriseen ja kie-

lelliseen moni-

muotoisuuteen 

ja ohjata häntä 

näkemään se 

voimavarana 

sekä auttaa oppi-

lasta pohtimaan 

viittomakielen 

merkitystä ja 

asemaa ja ym-

märtämään sen 

historiaa tukien 

oppilasta viitto-

makielisen ja 

kulttuurisen 

identiteetin 

muodostami-

sessa  

S4 Oppilas tutustuu 

viittomakieliseen ja 

kulttuuriseen moni-

muotoisuuteen, viit-

tomakielen ja kuuro-

jen kulttuurin histo-

riaan ja nykytilan-

teeseen sekä pohtii 

kielellisen ja kulttuu-

risen identiteetin 

merkitystä. 

Viittomakie-

len merki-

tyksen ja 

aseman hah-

mottaminen 

Oppilas osaa 

nimetä Suomessa 

käytetyt viittoma-

kielet.  

 

Oppilas osaa  

nimetä jonkin viit-

tomakielelle tyypil-

lisen piirteen.  

 

Oppilas osaa kertoa 

oman äidinkielensä 

merkityksestä itsel-

leen. 

  

Oppilas osaa nimetä 

keskeisiä viittomakie-

lelle tyypillisiä piir-

teitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla äidinkielen 

merkitystä yksilölle. 

  

Oppilas osaa ku-

vailla viittomakiel-

ten monimuotoi-

suutta ja niiden 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä 

piirteitä ja kuvailla 

puhutun ja viito-

tun kielen eroja.  

 

Oppilas osaa poh-

tia äidinkielen yh-

teyttä identiteet-

teihin. 

  

Oppilas osaa pohtia 

kielellisen ja kult-

tuurisen monimuo-

toisuuden merki-

tyksiä yksilölle ja 

yhteiskunnalle. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä viittomakie-

lelle tyypillisiä piir-

teitä suhteessa 

muihin kieliin.  

 

Oppilas osaa pohtia 

äidinkielen käsi-

tettä ja merkitystä 

identiteettien ra-

kentumisen kan-

nalta. 
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T10  

rohkaista oppi-

lasta avartamaan 

kulttuurinäke-

mystään, tutus-

tumaan kulttuu-

rin eri muotoihin 

ja instituutioihin 

sekä auttaa 

häntä pohtimaan 

kielen ja kulttuu-

rin merkitystä 

sekä omassa elä-

mässään että yh-

teiskunnassa 

S4 Oppilas avartaa kult-

tuurinäkemystään 

tutustumalla kult-

tuurin eri muotoihin 

ja instituutioihin. 

Oppilas perehtyy 

viittomakieliseen 

kulttuuriin, viittoma-

kielen eri käyttäjä-

ryhmiin ja erilaisiin 

kommunikaatiome-

netelmiin. 

Kulttuurin ja 

sen eri muo-

tojen tunte-

mus 

  

  

Oppilas osaa 

erottaa toisistaan 

kulttuurin eri muo-

toja ja tuntee jon-

kin kulttuuri-insti-

tuution nimeltä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin viitto-

makielen käyttäjä-

ryhmän. 

  

Oppilas osaa kuvailla, 

miten eri kulttuuri-

muodot liittyvät eri 

kulttuuri-instituutioi-

hin.  

 

Oppilas osaa nimetä 

viittomakielen käyt-

täjien eri ryhmät. 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurin 

monimuotoi-

suutta ja tuntee 

tärkeimmät kult-

tuuri-instituutiot.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla viittomakie-

len käyttäjien ryh-

miä ja erilaisia   

kommunikaatio-

menetelmiä. 

Oppilas osaa analy-

soida kulttuurin 

monimuotoisuutta 

yhteiskunnassa ja 

omassa elämäs-

sään. 

 

Oppilas osaa analy-

soida viittomakie-

len käyttäjäryhmien 

tilannetta yhteis-

kunnassa. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuus va-

kiinnuttaa taito-

aan käyttää tulk-

kauspalveluja ja 

toimia yhteis-

työssä viittoma-

kielen tulkin 

kanssa erilaisissa 

asioimis-, 

S5 Oppilas oppii tilaa-

maan tulkkauksen ja 

toimimaan tulkin 

kanssa erilaisissa ti-

lanteissa 

Tulkkauksen 

käyttötaidot 

Oppilas osaa käyt-

tää tulkkauspalve-

luja ohjatusti. 

  

Oppilas osaa käyttää 

tulkkauspalveluja ja 

tuntee yksinkertaiset 

tulkkauskäytänteet. 

Oppilas osaa tilata 

tulkkauksen itse-

näisesti ja toimia 

tulkin kanssa ta-

vanomaisissa ti-

lanteissa. 

Oppilas osaa tulk-

kaustoiminnan pe-

riaatteet ja käytän-

teet ja huomioi ne 

omassa toiminnas-

saan. 
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opiskelu- ja kult-

tuuritilanteissa 

T12 

ohjata oppilasta 

laajentamaan 

tekstimaail-

maansa kohti 

jatko-opintoja ja 

yhteiskunnan 

kannalta keskei-

siä tekstejä sekä 

kehittämään eri 

tiedonalojen kie-

len hallintaa 

S5 Oppilas oppii etsi-

mään erityisesti vii-

tottua tietoa moni-

puolisesti eri läh-

teistä sekä suunnit-

telemaan, jäsentä-

mään ja arvioimaan 

omaa työskentely-

ään yksin ja ryh-

mässä. Oppilas oppii 

käyttämään viitto-

makielen sanakirjaa, 

tutustuu viittomien 

kehitykseen ja laa-

jentaa eri tiedonalo-

jen viittomistoaan. 

Tekstimaail-

man laajen-

taminen, eri 

tiedonalojen 

kielen hal-

linta 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa tutuista läh-

teistä sekä pystyy 

suunnittelemaan 

työskentelyään 

mallin mukaan. 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa itselle uusista 

lähteistä sekä pystyy 

suunnittelemaan 

työskentelyään ryh-

män jäsenenä. 

Oppilas osaa etsiä 

tietoa eri lähteistä 

sekä pystyy itse-

näisesti suunnit-

telemaan, jäsen-

tämään ja arvioi-

maan työskente-

lyään. 

Oppilas osaa 

etsiä tietoa itsenäi-

sesti luotettavista 

ja   

monipuolisista läh-

teistä sekä pystyy 

aktiivisesti suunnit-

telemaan, jäsentä-

mään ja arvioimaan 

työskentelyään it-

senäisesti ja ryh-

män jäsenenä. 

  

1.5 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.  

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisäl-

töalue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioinnin kohde  Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

 

 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

rohkaista oppi-

lasta kehittämään 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti, 

eettisesti ja vuo-

rovaikutussuh-

detta rakentaen 

koulun ja yhteis-

kunnan vuorovai-

kutustilanteissa 

S1 Oppilas kehittää 

taitoaan toimia 

tavoitteellisesti, 

eettisesti ja vuo-

rovaikutussuh-

detta rakentaen 

kasvokkaisissa 

koulun ja yhteis-

kunnan vuoro-

vaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaikutus- 

suhteen rakenta-

minen 

Oppilas osallistuu 

ennakoitaviin kou-

lun vuorovaikutus-

tilanteisiin aktiivi-

sesti kuuntelemalla. 

 

Oppilas osallistuu 

suullisesti koulun 

vuorovaikutustilan-

teisiin kielitaitonsa 

mahdollistamalla ta-

valla. 

Oppilas edistää 

omalla toiminnal-

laan vuorovaiku-

tuksen onnistu-

mista. 

 

 

 

Oppilas toimii vuo-

rovaikutustilan- 

teissa rakentavasti 

ja sovittaa puhet-

taan tilanteen mu-

kaan. 

 

T2  

ohjata oppilasta 

syventämään 

muodollisten pu-

hetilanteiden, 

opetuspuheen ja 

median puhuttu-

jen tekstien ym-

märtämistaitoja 

S1 Oppilas syven-

tää muodollis-

ten puhetilan-

teiden, opetus-

puheen ja me-

dian puhuttujen 

tekstien ymmär-

tämistaitoja. 

Ymmärtämistaidot 

vuorovaikutusti-

lanteissa  

Oppilas ymmärtää  

selkeästi havainnol-

listettuja puhuttuja 

arkikielisiä tekstejä. 

Oppilas ymmärtää 

puhuttuja arkikielisiä 

tekstejä ja selvittää 

niiden merkityksiä 

yhdessä muiden 

kanssa.  

Oppilas ymmärtää 

pääkohtia opetus-

puheesta ja tut-

tuja aiheita käsit-

televistä median 

puhutuista teks-

teistä.   

Oppilas erottaa 

olennaiset asiat 

opetuspuheesta ja 

median puhutuista 

teksteistä sekä ar-

vioi kuulemaansa.  

 

Oppilas pystyy vas-

taanottamaan tie-

toa muodollisissa 

puhetilanteissa.  

T3  

kannustaa oppi-

lasta kehittämään 

S1 Oppilas kehittää 

esiintymistaito-

jaan ja taitoaan 

Esiintymistaidot Oppilas ilmaisee it-

seään erilaisissa ar-

kisissa tilanteissa 

Oppilas valmistelee 

ja pitää puheenvuo-

ron tai puhe-

Oppilas valmiste-

lee ja pitää sel-

keän esityksen 

Oppilas valmistelee 

ja pitää koherentin, 

sisällöltään 
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esiintymistaito-

jaan ja taitoaan il-

maista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoitteelli-

sesti ja erilaisia il-

maisukeinoja hyö-

dyntäen 

ilmaista itseään 

erilaisissa tilan-

teissa tavoit-

teellisesti ja eri-

laisia ilmaisukei-

noja hyödyn-

täen. 

tai kertoo jostakin 

omakohtaisesta ai-

heesta kielitaitonsa 

mahdollistamalla 

tavalla.  

 

Oppilas täydentää 

kielitaitonsa rajoit-

teita muilla ilmai-

sun keinoilla. 

esityksen itselleen 

läheisestä aiheesta.  

 

Oppilas harjoittelee 

kokonaisilmaisun 

keinoja. 

aiheesta, joka 

vaatii tiedonhan-

kintaa. 

 

Oppilas hyödyn-

tää kokonaisilmai-

sun keinoja. 

 

monipuolisen ja ha-

vainnollisen esityk-

sen.  

 

Oppilas käyttää ko-

konaisilmaisun kei-

noja tarkoituksen-

mukaisesti esityk-

sen rikastamiseksi. 

Tekstien tulkitseminen  

T4  

ohjata oppilasta 

hyödyntämään 

tekstilajitietoutta 

tekstien tulkin-

nassa, laajenta-

maan sana- ja kä-

sitevarantoaan, 

käyttämään te-

hokkaasti lu-

kustrategioita ja 

päättelemään 

tekstin merkityk-

siä tekstuaalisten, 

sanastollisten ja 

S2 Oppilas hyödyn-

tää tekstilajitie-

toutta puhuttu-

jen, kirjoitettu-

jen ja monime-

diaisten tekstien 

tulkinnassa, laa-

jentaa sana- ja 

käsitevaranto-

aan, käyttää te-

hokkaasti luke-

misen ja ym-

märtämisen 

strategioita ja 

päättelee teks-

tin merkityksiä 

Tekstilajitaidot pu-

huttujen, kirjoitet-

tujen ja monime-

diaisten tekstien 

tulkinnassa 

Oppilas ymmärtää, 

miksi tekstit eroa-

vat toisistaan.  

 

Oppilas tunnistaa 

joitakin piirteitä ta-

vallisimmista teksti-

lajeista.  

 

Oppilas ymmärtää 

tekstin sisältöä 

puutteellisesti. 

Oppilas tunnistaa ta-

vallisimpia tekstila-

jeja.  

 

Oppilas ymmärtää 

tuttuja aihepiirejä 

käsitteleviä tekstejä 

ja hahmottaa tekstin 

kokonaisuuden.  

 

Oppilas selvittää 

avainsanat ymmär-

tääkseen tekstin 

pääajatuksen. 

 

Oppilas tunnistaa 

eri tekstilajien ra-

kennetta ja kielel-

lisiä piirteitä.  

 

Oppilas laajentaa 

aktiivisesti sana- 

ja käsitevaranto-

aan lukemalla eri-

laisia tekstejä.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia strategioita 

tekstien tulkin-

nassa. 

Oppilas erittelee eri 

tekstilajien raken-

netta ja kielellisiä 

piirteitä tarkoituk-

senmukaisia käsit-

teitä käyttäen.  

 

Oppilas kehittää 

sana- ja käsiteva-

rantoaan siten, että 

se riittää itsenäi-

seen tekstien tul-

kintaan ja arvioin-

tiin. 
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kieliopillisten vih-

jeiden perusteella 

 

 

tekstuaalisten, 

sanastollisten ja 

kieliopillisten 

vihjeiden perus-

teella. 

 Oppilas hyödyntää 

tekstejä sana- ja kä-

sitevarantonsa laa-

jentamisessa.  

 

 

T5  

ohjata oppilasta 

kriittiseen teks-

tien tulkintaan it-

senäisesti ja ryh-

mässä 

 

 

 

S2 Oppilas harjaan-

tuu puhuttujen, 

kirjoitettujen ja 

monimediaisten 

tekstien kriitti-

seen tulkintaan 

itsenäisesti ja 

ryhmässä. 

Puhuttujen, kirjoi-

tettujen ja moni-

mediaisten teks-

tien tulkinta 

Oppilas lukee ja 

ymmärtää yksinker-

taisia, kieleltään 

konkreettisia teks-

tejä tutuissa tilan-

teissa ja osaa tehdä 

niistä kysymyksiä 

yhdessä muiden 

kanssa ja itsenäi-

sesti. 

Oppilas lukee ja ym-

märtää ikäkauden 

mukaisia, myös abst-

rakteja tekstejä.  

 

Oppilas tekee niistä 

päätelmiä ja esittää 

tekstin sisällöstä pe-

rusteltuja mielipi-

teitä.   

 

 

 

Oppilas käyttää 

tekstien tulkinnan 

taitoaan oppimi-

sen resurssina.  

 

Oppilas arvioi 

tekstejä ja tekee 

tekstistä päätel-

miä ja kriittisiä ky-

symyksiä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että muut 

tekstit vaikuttavat 

tekstin tulkintaan. 

 

 

Oppilas arvioi teks-

tien vaikutuskei-

noja.  

 

Oppilas havainnoi 

tekstien sellaisia 

merkityksiä, joita ei 

sanota suoraan, ku-

ten tekstin ajatus-

kulkua, asenteita ja 

näkökulmia.  

 

Oppilas tulkitsee, 

miten muut tekstit 

vaikuttavat tekstin 

merkityksiin.  

Tekstien tuottaminen   

T6  

ohjata oppilasta 

vahvistamaan 

S3 Oppilas suunnit-

telee, tuottaa ja 

muokkaa 

Tekstilajitaidot 

tekstien tuottami-

sessa 

Oppilas tuottaa ra-

kenteeltaan, kielel-

tään ja sisällöltään 

Oppilas suunnittelee 

ja tuottaa tekstejä 

eri aihepiireistä 

Oppilas suunnitte-

lee, tuottaa ja 

muokkaa tekstejä, 

Oppilas tuottaa it-

senäisesti tekstejä, 

joissa eri 
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taitoa suunnitella, 

tuottaa ja muo-

kata tekstejä itse-

näisesti ja ryh-

mässä sekä hyö-

dyntämään eri 

tekstilajeja omien 

tekstien malleina 

ja lähteinä 

tekstejä. Oppilas 

käyttää kerto-

via, kuvaavia ja 

kantaaottavia 

tekstejä omien 

tekstien mal-

leina ja lähteinä. 

 yksinkertaisia ja 

konkreettisia teks-

tejä omakohtaisista 

aiheista. 

mallien avulla itse-

näisesti ja yhdessä 

muiden kanssa.  

 

Oppilas tuottaa teks-

tilajiltaan tunnistet-

tavia tekstejä, mutta 

tekstilajipiirteiden 

hyödyntäminen on 

rajallista. 

joissa käytetään 

eri tekstilajien 

piirteitä tarkoituk-

senmukaisesti. 

 

tekstilajien piirteitä 

käytetään moni-

puolisesti.  

 

Oppilas käyttää 

myös muita teks-

tejä omien tekstien 

lähteinä. 

T7  

auttaa oppilasta 

vakiinnuttamaan 

kirjoitetun yleis-

kielen normien ja 

eri tekstilajeissa 

tarvittavan sanas-

ton ja kieliopillis-

ten rakenteiden 

hallintaa 

S3 Oppilas noudat-

taa teksteissään 

kirjoitetun yleis-

kielen normeja 

ja hyödyntää 

tekstilajille tyy-

pillistä sanastoa 

ja kieliopillisia 

rakenteita. 

Kirjoitetun kielen 

hallinta 

Oppilas kirjoittaa 

tekstejä tutuista ai-

hepiireistä. Teksti 

voi olla epäkohe-

renttia, verrattain 

hankalasti luetta-

vaa ja sanastoltaan 

rajallista. 

 

 

Oppilas kirjoittaa 

ymmärrettäviä teks-

tejä kieliopillisista 

puutteista huoli-

matta. Sanasto voi 

olla vielä suppeaa. 

Kirjoitetun kielen pe-

russääntöjen nou-

dattaminen on hor-

juvaa. 

Oppilas kirjoittaa 

koherentteja 

tekstejä ja käyttää 

niissä tarkoituk-

senmukaista sa-

nastoa ja raken-

teita. Kirjoitetun 

kielen perussään-

töjen noudattami-

nen on melko va-

kiintunutta. 

Oppilas kirjoittaa si-

sällöllisesti ja kielel-

lisesti monipuolisia 

tekstejä. Kirjoitetun 

kielen perussääntö-

jen noudattaminen 

on vakiintunutta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen   

T8  

ohjata oppilasta 

syventämään kie-

litietoisuuttaan ja 

S4 Oppilas kiinnos-

tuu kielen ilmi-

öistä. Oppilas 

tunnistaa kielen 

Kielitietoisuuden 

kehittyminen  

 

Oppilas tunnistaa, 

että kielenkäyttö 

vaihtelee eri tilan-

teissa.  

Oppilas pohtii teks-

tien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä 

sekä niiden 

Oppilas havainnoi 

ja erittelee teks-

tien kielellisiä ja 

tekstuaalisia 

Oppilas tekee pää-

telmiä tekstien kie-

lellisistä ja tekstu-

aalisista piirteistä.  
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kiinnostumaan 

kielen ilmiöistä, 

auttaa oppilasta 

tunnistamaan kie-

len rakenteita, eri 

rekistereitä, tyyli-

piirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtämään 

kielellisten valin-

tojen merkityksiä 

ja seurauksia 

rakenteita sekä 

hyödyntää muo-

dollista ja epä-

muodollista 

kieltä kielenkäy-

tön resurssina 

sekä kielen tyyli-

piirteitä ja sä-

vyjä. Oppilas 

ymmärtää kie-

lellisten valinto-

jen merkityksiä 

ja seurauksia. 

 

Oppilas tunnistaa 

kirjoitetun ja puhu-

tun kielen eroja.  

 

Oppilas hahmottaa 

lauserajat ja tunnis-

taa verbin lauseen 

keskuksena. 

merkityksiä yhdessä 

muiden kanssa.  

 

Oppilas tunnistaa 

muodollisen ja epä-

muodollisen kielen-

käytön ja eri tyylien 

välisiä eroja.  

 

Oppilas osaa jakaa 

lauseen rakenne-

osiinsa. 

 

 

 

piirteitä sekä nii-

den merkityksiä 

tarkoituksenmu-

kaisten käsittei-

den avulla.  

 

Oppilas ymmärtää 

muodollisen ja 

epämuodollisen 

kielenkäytön ja eri 

tyylien vaikutuk-

sia.  

 

Oppilas tunnistaa 

kielellä vaikutta-

misen keinoja 

sekä kielen kei-

noja luoda kau-

saalisuutta, mo-

daalisuutta ja si-

dosteisuutta. 

 

Oppilas hyödyntää 

kielenkäytössään 

muodollista ja epä-

muodollista kieltä.  

 

Oppilas ymmärtää, 

miten kielellä vai-

kuttamisen keinot 

sekä kielen keinot 

luoda asioiden väli-

siä yhteyksiä vai-

kuttavat merkitys-

ten rakentumiseen 

tekstissä. 

T9  

innostaa oppilasta 

tutustumaan kir-

jallisuuden lajei-

hin, suomalaiseen 

kirjallisuuteen, 

S4 Oppilas lukee ja 

tulkitsee suo-

menkielistä kir-

jallisuutta, eri-

tyisesti suoma-

laista 

Kirjallisuuden ja 

sen vaiheiden tun-

temus  

Oppilas lukee ly-

hyitä, helppotajui-

sia suomenkielisiä 

kaunokirjallisia 

tekstejä.  

 

Oppilas lukee suo-

menkielisiä kauno-

kirjallisia tekstejä ja 

keskustelee lukuko-

kemuksestaan mui-

den kanssa.  

Oppilas lukee suo-

menkielisiä kirjoja 

ja erittelee luku-

kokemustaan.  

 

Oppilas lukee moni-

puolisesti suomen-

kielistä kirjalli-

suutta ja analysoi 

lukemaansa 
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sen historiaan ja 

yhteyksiin maail-

mankirjallisuu-

teen sekä ohjata 

tunnistamaan 

tekstin suhteita 

toisiin teksteihin 

nykykirjalli-

suutta. Oppilas 

tutustuu suoma-

laisen kirjalli-

suuden päävai-

heisiin: roman-

tiikkaan, realis-

miin ja moder-

nismiin ja niiden 

yhteyksiin maa-

ilmankirjallisuu-

teen sekä ym-

märtää kirjalli-

suuden lajin ja 

muiden tekstien 

vaikutuksen te-

okseen. 

Oppilas erottaa fik-

tiivisen tekstin 

muista teksteistä.  

 

Oppilas hahmottaa, 

että eri aikoina on 

kirjoitettu erilaisia 

tekstejä.  

 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla teks-

tien välisiä yhteyk-

siä.  

 

Oppilas on tutustu-

nut joihinkin suoma-

laisen kirjallisuuden 

päävaiheita edusta-

viin teksteihin.  

 

Oppilas tuntee joita-

kin kirjallisuuden la-

jeja, kuten kauhu-, 

fantasia-, scifi-, ri-

kos- tai rakkauskirjal-

lisuus ja kuvailee vä-

hintään yhtä niistä.  

 

Oppilas tunnistaa, 

mihin lajiin teksti 

kuuluu.  

Oppilas tuntee 

suomalaisen kir-

jallisuuden pää-

vaiheista roman-

tiikan ja realismin 

ja niiden yhtey-

den eurooppalai-

siin virtauksiin. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä kirjallisuuden 

lajien piirteitä lu-

kemastaan teks-

tistä. 

keskustelemalla ja 

kirjoittamalla.  

 

Oppilas tuntee suo-

malaisen kirjallisuu-

den päävaiheista 

modernismin ja sen 

yhteyden euroop-

palaisiin virtauksiin.  

 

T10  

auttaa oppilasta 

avartamaan kult- 

tuurinäkemystään 

ja erittelemään 

koulun ja yhteis-

kunnan monikieli-

syyttä ja kulttuu-

rista 

S4 Oppilas ymmär-

tää kielellisesti 

ja kulttuurisesti 

monimuotoisen 

koulun ja yhteis-

kunnan merki-

tyksen. Oppilas 

tunnistaa kult-

tuurisia eroja ja 

Kulttuurisen tie-

toisuuden kehitty-

minen 

 

Oppilas tietää, että 

jokainen yhteis-

kunta on monikieli-

nen ja kulttuurisesti 

monimuotoinen.  

 

Oppilas tunnistaa ja 

osaa kuvata kult-

tuurisia kytköksiä 

Oppilas tunnistaa yk-

silön ja lähiympäris-

tön monikielisyyttä 

ja kulttuurista moni-

muotoisuutta.  

 

Oppilas monipuolis-

taa kulttuurisia koke-

muksiaan ja osaa 

Oppilas erittelee 

yhteiskunnan mo-

nikielisyyttä ja 

kulttuurista moni-

muotoisuutta. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä kulttuurisia 

kokemuksiaan. 

Oppilas esittää nä-

kemyksiä kielellisen 

ja kulttuurisen mo-

nimuotoisuuden 

merkityksestä itsel-

leen ja yhteiskun-

nalle.  
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monimuotoi-

suutta sekä tun-

nistamaan kult- 

tuurien samanlai-

suuksia ja erilais-

ten ilmiöiden kult-

tuurisidonnai-

suutta  

 

samankaltai-

suuksia ja eri-

laisten ilmiöiden 

kulttuurisidon-

naisuutta. 

omassa elämäs-

sään. 

 

 

kertoa niistä. 

 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja siitä, että 

kulttuuri sekä yk-

silöiden toiminta 

ja erilaisten ryh-

mien muodostu-

minen vaikuttavat 

toisiinsa. 

Oppilas osallistuu 

aktiivisesti yhteis-

ten kulttuuristen 

kokemusten luomi-

seen. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11  

ohjata oppilasta 

vakiinnuttamaan 

myönteistä käsi-

tystä itsestään 

viestijänä, luki-

jana, tekstien 

tuottajana sekä 

kielenoppijana, 

ohjata häntä nä-

kemään ja vertaa-

maan erilaisia op-

pimistyylejä ja ta-

poja sekä oppi-

maan muilta 

S5 Oppilas vahvis-

taa myönteistä 

käsitystä itses-

tään kielenoppi-

jana ja kielen 

käyttäjänä. Op-

pilas vertailee ja 

hyödyntää eri-

laisia oppimisen 

tapoja itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Oman kielenoppi-

misen kehittämi-

nen 

 

Oppilas tekee ha-

vaintoja kielenoppi-

misestaan ja omista 

oppimisen tavois-

taan. 

 

Oppilas tunnistaa 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteitaan 

kielenoppijana ja 

kielen käyttäjänä 

sekä asettaa itsel-

leen oppimistavoit-

teita. 

Oppilas kehittää 

kielenoppimistai-

tojaan ja hyödyn-

tää monipuoli-

sesti ympäristö-

ään kielenoppimi-

sen resurssina. 

 

Oppilas asettaa it-

selleen haasteellisia 

oppimistavoitteita 

ja edistää yhteistä 

oppimista. 
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T12  

ohjata oppilasta 

havainnoimaan, 

miten kieltä käy-

tetään eri tie-

donaloilla 

S5 Oppilaan kieli-

taito kehittyy 

arkikielestä 

kohti tiedonalo-

jen kieltä. 

  

Abstraktin kielen 

rakentuminen 

Oppilas käsittelee 

eri tiedonalojen ai-

heita arkikielellä. 

 

Oppilas ymmärtää 

ikätasolleen suun-

nattua kognitiivisesti 

melko vaativaa kieltä 

vahvan kontekstin 

tuen avulla. 

 

Oppilas ymmärtää 

ikätasolleen suun-

nattua kognitiivi-

sesti vaativaa 

kieltä, mutta tar-

vitsee kontekstin 

tukea. 

Oppilas tuntee 

abstraktin kielen 

keinoja ja käyttää 

niitä tekstien tul-

kinnassa ja tuotta-

misessa. 

 

T13  

kannustaa oppi-

lasta kehittämään 

tiedonhankinta- 

taitoja, oman 

työskentelyn 

suunnittelua, jä-

sentämistä ja arvi-

ointia itsenäisesti 

ja ryhmässä 

S5 Oppilas käyttää 

tarkoituksenmu-

kaisia tiedon-

hankintakeinoja 

ja suunnittelee, 

jäsentää ja ar-

vioi omaa työs-

kentelyään itse-

näisesti ja ryh-

mässä. 

Tiedonhankinta 

sekä oman työs-

kentelyn suunnit-

telu, jäsentäminen 

ja arvioiminen 

Oppilas etsii yksit-

täisiä tietoja anne-

tuista lähteistä.  

 

Oppilas suunnitte-

lee ja arvioi työs-

kentelyään vain vä-

hän.  

Oppilas etsii tietoa 

tutuista tai anne-

tuista lähteistä, 

mutta käsittelee tie-

toa toistaen.  

 

Oppilas arvioi omaa 

työskentelyään.  

Oppilas etsii tie-

toa eri lähteistä 

sekä  

suunnittelee, jä-

sentää ja arvioi 

työskentelyään it-

senäisesti ja ryh-

mässä. Oppilas 

tuo oman panok-

sensa yhteiseen 

työskentelyyn. 

Oppilas etsii ja yh-

distelee monipuoli-

sesti eri tietolähtei-

den tietoa vertail-

len ja tiedon luotet-

tavuutta arvioiden. 

 

2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
 

2.1 Ruotsi, A-oppimäärä 
Ruotsin kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

edistää oppilaan 

taitoa pohtia 

ruotsin kansallis-

kielen asemaan 

liittyviä ilmiöitä 

sekä antaa oppi-

laalle valmiuksia 

kehittää kulttuu-

rienvälistä toi-

mintakykyään 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan ruotsin 

kansalliskielen ase-

maan liittyviä ilmi-

öitä. Oppilas oppii 

tuntemaan Poh-

joismaiden kulttuu-

reja ja elämänmuo-

toja. 

Oppilas oppii val-

miuksia kehittää 

kulttuurien välistä 

toimintakykyään. 

Kieli- ja kult-

tuuriympäris-

tön ja kielen 

merkityksen 

hahmottami-

nen  

Oppilas osaa nimetä 

joitakin ruotsin kie-

len kansalliskielen 

asemaan liittyviä il-

miöitä. 

 

Oppilas osaa nimetä 

joitakin Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä ruotsia 

puhutaan ja tietää, 

että sitä puhutaan 

eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja.  

      

Oppilas osaa mai-

nita vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

kulttuurisia piir-

teitä. 

Oppilas osaa poh-

tia ruotsin kielen 

asemaa kansallis-

kielenä ja siihen 

liittyviä ilmiöitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismai-

den kulttuureja ja 

elämänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurisia 

piirteitä vuorovai-

kutuksessa. 

Oppilas osaa arvi-

oida ruotsin kielen 

asemaa kansallis-

kielenä ja siihen 

liittyviä ilmiöitä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia 

Pohjoismaiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2  

kannustaa oppi-

lasta löytämään 

kiinnostavia ruot-

sinkielisiä 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään ruotsinkieli-

siä aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä, 

Maailmankan-

salaisen taito-

jen kehittymi-

nen ruotsin 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä joistakin 

aineistoista ja toi-

mintaympäristöistä, 

Oppilas osaa ni-

metä ruotsinkieli-

siä aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä, 

jotka edistävät 

Oppilas osaa ku-

vailla ruotsinkieli-

siä aineistoja ja 

toimintaympäris-

töjä, jotka 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

toimia ruotsinkieli-

sissä toimintaym-

päristöissä ja 
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toimintaympäris-

töjä ja sisältöjä, 

jotka laajentavat 

oppilaan maail-

mankuvaa 

jotka laajentavat 

maailmankuvaa. 

taitoa hyödyn-

tämällä 

joissa voi käyttää 

ruotsin kieltä. 

hänen oppimistaan 

sekä laajentavat 

hänen käsitystään 

maailmasta. 

edistävät hänen 

oppimistaan sekä 

laajentavat hänen 

käsitystään maail-

masta. 

 

 

hyödyntää ruotsin-

kielisiä aineistoja 

omaa oppimista 

edistääkseen ja 

laajentaakseen kä-

sitystään maail-

masta. 

T3  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan, 

millaisia sään-

nönmukaisuuksia 

ruotsin kielessä 

on, miten samoja 

asioita ilmaistaan 

muissa kielissä 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena 

 

 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään ruotsin kie-

len säännönmukai-

suuksia ja vertaile-

maan ruotsin kieltä 

muihin kieliin.  

Oppilas oppii käyt-

tämään ruotsin kie-

len kielitiedon kä-

sitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

Kielellinen 

päättely 

Oppilas löytää ohjat-

tuna joitakin ruotsin 

kielen säännönmu-

kaisuuksia. 

 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhdenmu-

kaisuuksia ruotsin 

kielen ja muiden 

kielten välillä. 

 

Oppilas löytää 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerk-

kejä siitä, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kielitie-

don käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

 

 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa pe-

rusteella johtopää-

töksiä ruotsin kie-

len säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten sama asia il-

maistaan ruotsissa 

ja jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää ruotsin kielen 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perus-

teella johtopäätök-

siä ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksista ja sovel-

taa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

ruotsin kielen kieli-

tiedon käsitteitä 
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oppimisensa tu-

kena. 

Kielenopiskelutaidot 

T4  

rohkaista oppi-

lasta asettamaan 

tavoitteita, hyö-

dyntämään moni-

puolisia tapoja 

oppia kieliä ja ar-

vioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä oh-

jata oppilasta 

myönteiseen 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii aset-

tamaan tavoitteita 

kielten opiskelul-

leen ja oppii reflek-

toimaan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Oppilas oppii käyt-

tämään erilaisia ta-

poja oppia kieliä ja 

löytää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. Oppilas oppii 

tapoja toimia vuo-

rovaikutuksessa ra-

kentavasti. 

Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen ref-

lektointi ja yh-

teistyö 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joitakin 

tavoitteita ruotsin 

kielen opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimistaan. 

 

Oppilas osaa aset-

taa joitakin tavoit-

teita ruotsin kielen 

opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa jos-

sain määrin reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin tapoja 

toimia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita 

ruotsin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa ref-

lektoida opiskelu-

tapojaan ja oppi-

mistaan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toimia 

rakentavasti eri 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita 

ruotsin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa ref-

lektoida monipuo-

lisesti opiskeluta-

pojaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia 

tapoja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 



46 
 

T5 

tukea oppilaan it-

senäisyyttä ja tai-

toa soveltaa luo-

vasti kielitaitoaan 

sekä kehittää 

elinikäisen kiel-

tenopiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii sovel-

tamaan ja kehittä-

mään kielitaitoaan 

itsenäisesti myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas oppii hyö-

dyntämään ympä-

ristönsä kielellisiä 

virikkeitä. 

Oppilaalle kehittyy 

luottamus itseensä 

kielen oppijana. 

Elinikäisen kie-

lenopiskelun 

valmiuksien ke-

hittyminen 

Oppilas osaa mainita 

joitakin tilanteita, 

joissa voi käyttää 

ruotsia. 

 

 

 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin ruotsin 

kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

kielitaitoa voi ke-

hittää. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin ruotsin 

kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

hän voi kehittää 

kielitaitoaan kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

koulun päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta 

ja suunnitelmalli-

suutta kielten 

opiskelussa. 

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

T6 

rohkaista oppi-

lasta harjoittele-

maan monenlai-

sia jokapäiväisiä 

viestintätilanteita 

sekä toimimaan 

niissä aloitteelli-

sesti 

S3 Oppilas oppii toimi-

maan aloitteelli-

sesti vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovaikutus 

erilaisissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy sa-

tunnaisesti yleisim-

min toistuvista, rutii-

ninomaisista viestin-

tätilanteista tukeu-

tuen vielä enimmäk-

seen viestintäkump-

paniin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan ajatuk-

sia tai tietoja tu-

tuissa ja jokapäi-

väisissä tilanteissa 

sekä toisinaan yllä-

pitämään viestintä-

tilannetta. 

Oppilas selviää 

kohtalaisesti mo-

nenlaisista joka-

päiväisistä viestin-

tätilanteista. 

 

Oppilas pystyy 

enenevässä mää-

rin olemaan aloit-

teellinen viestintä-

tilanteessa. 

Oppilas pystyy 

viestimään, osallis-

tumaan keskuste-

luihin ja ilmaise-

maan mielipitei-

tään melko vaivat-

tomasti monenlai-

sissa jokapäiväi-

sissä viestintätilan-

teissa. 

T7 ohjata oppi-

lasta olemaan 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

Viestintästrate-

gioiden käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

Oppilas osallistuu 

enenevässä 

Oppilas pystyy jos-

sain määrin 
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aktiivinen viestin-

tätilanteessa 

sekä syventä-

mään taitoaan 

käyttää kohde-

kielisiä viestinnän 

keinoja, vakiintu-

neita fraaseja, 

kierto- ja täyteil-

mauksia ja muuta 

kompensaatiota 

viestintätilanteissa. 

Oppilas oppii käyt-

tämään viestintä-

strategioita. 

kaikkein keskeisim-

piin sanoihin ja il-

mauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja.  

 

Oppilas osaa pyytää 

toistamista tai hidas-

tamista.   

viestintään turvau-

tuen harvemmin 

ei-kielellisiin ilmai-

suihin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jon-

kin verran soveltaa 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

omassa viestinnäs-

sään. 

määrin viestintään 

käyttäen tarvitta-

essa vakiosanon-

toja pyytäessään 

tarkennusta avain-

sanoista. 

 

Oppilas joutuu 

pyytämään toistoa 

tai selvennystä sil-

loin tällöin ja käyt-

tää esim. lähikäsi-

tettä tai yleisem-

pää käsitettä, kun 

ei tiedä täsmällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki).  

olemaan aloitteel-

linen viestinnässä 

eri vaiheissa ja 

osaa varmistaa, 

onko viestintä-

kumppani ymmär-

tänyt viestin. 

 

Oppilas osaa kier-

tää tai korvata 

tuntemattoman 

sanan tai muo-

toilla viestinsä uu-

delleen. Oppilas 

pystyy neuvottele-

maan tuntematto-

mien ilmauksien 

merkityksistä.  

T8  

ohjata oppilasta 

kiinnittämään 

huomiota kult-

tuurisesti sopi-

vaan kielenkäyt-

töön viestin-

nässä, johon liit-

tyy mielipiteiden 

S3 Oppilas oppii käyt-

tämään kulttuuri-

sesti sopivaa kieltä 

viestintätilanteissa. 

Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 

muutamia kaikkein 

yleisimpiä kielelle 

ominaisia kohteliai-

suuden ilmauksia ru-

tiininomaisissa sosi-

aalisissa kontak-

teissa.  

Oppilas selviytyy 

lyhyistä sosiaali-

sista tilanteista ja 

osaa käyttää ylei-

simpiä kohteliaita 

tervehdyksiä ja pu-

huttelumuotoja 

sekä esittää kohte-

liaasti esimerkiksi 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä yksinker-

taisella tavalla 

kaikkein keskei-

simpiin tarkoituk-

siin, kuten tiedon-

vaihtoon sekä mie-

lipiteiden ja asen-

teiden 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohteliai-

suussäännöt. 

 

Oppilas pystyy ot-

tamaan vuorovai-

kutuksessaan huo-

mioon joitakin 
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ja asenteiden 

esiin tuomista 

pyyntöjä, kutsuja, 

ehdotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

asianmukaiseen il-

maisemiseen. 

 

Oppilas pystyy kes-

kustelemaan koh-

teliaasti käyttäen 

tavanomaisia il-

mauksia ja perus-

tason viestintä-

rutiineja. 

tärkeimpiä kult-

tuurisiin käytäntei-

siin liittyviä näkö-

kohtia. 

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

T9  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tulkita erilaisia 

tekstejä, myös 

selväpiirteisiä 

asiatekstejä, 

joista hankitaan 

tietoa, ja ohjata 

käyttämään tul-

kinnassa päätte-

lytaitoa ja keskei-

sen sisällön ym-

märtämistä 

S3 Oppilas oppii tulkit-

semaan puhuttuja 

ja kirjoitettuja teks-

tejä. Oppilas oppii 

tekstien ymmärtä-

misstrategioita.  

Tekstien tulkin-

tataidot 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja 

sisältävää muuta-

man sanan mittaista 

kirjoitettua tekstiä ja 

hidasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sekä selkeää 

puhetta sisältäviä 

tekstejä.  

 

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään 

kiinnostavien vies-

tien ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanastoa 

sisältävästä, 

Oppilas pystyy 

seuraamaan hyvin 

summittaisesti sel-

väpiirteisen asia-

puheen pääkohtia, 

tunnistaa usein 

ympärillään käytä-

vän keskustelun ai-

heen, ymmärtää 

pääasiat tuttua sa-

nastoa sisältävästä 

yleiskielisestä teks-

tistä tai hitaasta 

puheesta. 

 

Oppilas ymmärtää 

pääasiat ja joitakin 

yksityiskohtia sel-

keästä ja lähes 

normaalitempoi-

sesta yleiskieli-

sestä puheesta tai 

yleistajuisesta kir-

joitetusta teks-

tistä.  

 

Oppilas ymmärtää 

yhteiseen koke-

mukseen tai yleis-

tietoon perustuvaa 
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ennakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy hy-

vin yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayh-

teyden tukemana.  

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen mer-

kityksiä asiayhtey-

destä. 

puhetta tai kirjoi-

tettua tekstiä. 

 

Oppilas löytää 

pääajatukset, 

avainsanat ja tär-

keitä yksityiskohtia 

myös valmistautu-

matta.  

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

T10  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tuottaa puhetta 

ja kirjoitusta ai-

hepiirejä laajen-

taen ja kiinnit-

täen huomiota 

myös keskeisiin 

rakenteisiin ja 

ääntämisen pe-

russääntöihin 

S3 Oppilas oppii ilmai-

semaan itseään 

suullisesti ja kirjalli-

sesti käyttäen ruot-

sin kielen keskeistä 

sanastoa ja keskei-

siä rakenteita. Op-

pilas oppii ääntä-

mään ymmärrettä-

västi. 

Tekstien tuot-

tamistaidot 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään puheessa hy-

vin suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja sa-

noja ja opeteltuja 

vakioilmaisuja.  

Oppilas ääntää joita-

kin harjoiteltuja il-

mauksia ymmärret-

tävästi ja osaa kir-

joittaa joitakin erilli-

siä sanoja ja sanon-

toja. 

Oppilas osaa 

rajallisen määrän 

lyhyitä, ulkoa  

opeteltuja  

ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lause-

rakenteita. 

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertai-

sia viestejä ja 

Oppilas pystyy 

kertomaan joka-

päiväisistä ja 

konkreettisista 

sekä itselleen tär-

keistä asioista 

käyttäen yksinker-

taisia lauseita ja 

konkreettista sa-

nastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoita-

van perussanas-

ton ja monia kes-

keisimpiä raken-

teita. Oppilas 

Oppilas osaa ku-

vata luettelomai-

sesti (ikäkaudel-

leen tyypillisistä) 

jokapäiväiseen elä-

mään liittyviä asi-

oita käyttäen ta-

vallista sanastoa ja 

joitakin idiomaatti-

sia ilmauksia sekä 

perustason raken-

teita ja joskus hiu-

kan vaativampia-

kin. Oppilas osaa 

soveltaa joitakin 

ääntämisen perus-

sääntöjä muissakin 
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ääntää harjoitellut 

ilmaisut ymmärret-

tävästi. 

osaa soveltaa joi-

takin ääntämisen 

perussääntöjä 

muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

kuin harjoitelluissa 

ilmauksissa. 

 

2.2 Ruotsi, B1-oppimäärä 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Si-

sältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut oppi-

misen tavoitteet   

 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

ohjata oppilasta 

tutustumaan poh-

joismaiseen kie-

liympäristöön sekä 

Pohjoismaita yh-

distäviin arvoihin 

S1 Oppilas oppii nimeä-

mään Pohjoismaat ja 

niiden viralliset kie-

let. 

Oppilas oppii tunte-

maan pohjoismaisia 

kulttuureita, pohjois-

maisen kieliympäris-

tön erityispiirteitä 

Pohjoismai-

sen kieli- ja 

kulttuuriym-

päristön 

hahmotta-

minen 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjoismaat, 

joitakin pohjois-

maisia kieliä ja 

maiden kulttuurisia 

erityispiirteitä. 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjoismaat 

ja kertoa jotakin 

Pohjoismaista, nii-

den kielistä, mai-

den erityispiir-

teistä ja kulttuu-

reista.  

 

Oppilas osaa ni-

metä Pohjoismaat 

ja niiden viralliset 

kielet. 

 

Oppilas osaa kuvata 

eri Pohjoismaiden 

erityispiirteitä ja 

kulttuureja.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismaita 

ja niiden virallisia 

kieliä sekä Suo-

messa ja Ruotsissa 

puhuttua ruotsia. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla Pohjoismai-

den erityispiirteitä 
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sekä Pohjoismaita 

yhdistäviä arvoja.  

Oppilas tietää, että 

ruotsia puhutaan 

eri tavoin Suo-

messa ja Ruotsissa. 

Oppilas tunnistaa 

joitakin Suomessa 

ja Ruotsissa käyte-

tyn ruotsin erityis-

piirteitä.  

ja kulttuureja sekä 

osaa kuvata ruotsia 

käyttökielenä Poh-

joismaissa. 

T2  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan, 

millaisia säännön-

mukaisuuksia 

ruotsin kielessä 

on, miten samoja 

asioita ilmaistaan 

muissa kielissä, 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään ruotsin kielen 

säännönmukaisuuk-

sia ja vertailemaan 

ruotsin kieltä muihin 

kieliin. Oppilas oppii 

käyttämään kielitie-

don käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

Kielellinen 

päättely 

 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhden-

mukaisuuksia ruot-

sin kielen ja mui-

den kielten välillä. 

Oppilas löytää 

ruotsin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerk-

kejä siitä, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kielitie-

don käsitteitä op-

pimisensa tukena.  

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa pe-

rusteella johtopää-

töksiä ruotsin kie-

len säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten sama asia il-

maistaan ruotsissa 

ja jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää kielitiedon kä-

sitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen sään-

nönmukaisuuksista 

ja soveltaa niitä. 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 

sama asia ilmais-

taan ruotsissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Kielenopiskelutaidot 
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T3 

rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoit-

teita, hyödyntä-

mään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä 

ja arvioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä ohjata 

oppilasta myöntei-

seen vuorovaiku-

tukseen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii asetta-

maan tavoitteita kiel-

ten opiskelulleen ja 

oppii reflektoimaan 

oppimisprosessiaan 

itsenäisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. 

 

Oppilas oppii käyttä-

mään erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja löytää 

niistä itselleen tehok-

kaimmat. 

 

Oppilas oppii tapoja 

toimia vuorovaiku-

tuksessa rakenta-

vasti. 

 

Tavoitteiden 

asettami-

nen, oppimi-

sen reflek-

tointi ja yh-

teistyö 

 

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita 

ruotsin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa ref-

lektoida opiskelu-

tapojaan ja oppi-

mistaan. 

 

Oppilas osaa aset-

taa joitakin tavoit-

teita ruotsin kielen 

opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa jos-

sain määrin reflek-

toida opiskeluta-

pojaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vata joitakin tapoja 

toimia rakenta-

vasti vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita ruot-

sin kielen opiskelul-

leen. 

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

Oppilas osaa eri-

tellä erilaisia tapoja 

toimia rakentavasti 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita ruot-

sin kielen opiskelul-

leen. 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia ta-

poja oppia ruotsin 

kieltä. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia mo-

nipuolisia tapoja 

toimia rakentavasti 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

T4  

kannustaa ja oh-

jata oppilasta huo-

maamaan mahdol-

lisuuksia käyttää 

ruotsin kieltä 

S2 Oppilas oppii löytä-

mään mahdollisuuk-

sia käyttää ruotsin 

kieltä omassa elä-

mässään. Oppilas op-

pii käyttämään 

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien ke-

hittyminen 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää ruotsia.  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää ruotsin 

kielen taitoaan. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää ruotsin kie-

len taitoaan myös 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka ruotsin 

kielen taitoa voi 

hyödyntää omassa 

elämässä koulun 
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omassa elämäs-

sään sekä käyttä-

mään ruotsia roh-

keasti erilaisissa ti-

lanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuo-

lella 

ruotsia erilaisissa ti-

lanteissa koulussa ja 

koulun ulkopuolella.  

 Oppilas käyttää 

jonkin verran ruot-

sia eri tilanteissa. 

koulun ulkopuolella 

ja koulun päätyttyä. 

Oppilas käyttää 

usein ruotsia eri ti-

lanteissa. 

ulkopuolella ja kou-

lun päätyttyä. 

Oppilas käyttää 

melko luontevasti 

ruotsia eri tilan-

teissa. 

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

A1.3/A2.1 

T5  

järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoi-

tella eri viestintä-

kanavia käyttäen 

suullista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toimi-

maan erilaisissa vuo-

rovaikutustilanteissa. 

Vuorovaiku-

tus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti vies-

tintäkumppanin tu-

kemana muuta-

masta, kaikkein 

yleisimmin toistu-

vasta ja rutiinin-

omaisesta viestin-

tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistuvista, 

rutiininomaisista 

viestintätilanteista 

tukeutuen vielä 

enimmäkseen vies-

tintäkumppaniin.   

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestintä-

tilanteista tukeu-

tuen joskus viestin-

täkumppaniin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestintä-

tilanteista. 

 

Oppilas pystyy vaih-

tamaan ajatuksia 

tai tietoja tutuissa 

ja jokapäiväisissä ti-

lanteissa. 

T6  

tukea oppilasta 

kielellisten viestin-

tästrategioiden 

käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-

dyntämään kielellisiä 

viestintästrategioita. 

 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja 

(esim. eleet, piirtä-

minen, sanastot, 

netti). 

 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskeisim-

piin sanoihin ja il-

mauksiin. 

 

Oppilas osallistuu 

viestintään, mutta 

tarvitsee vielä usein 

apukeinoja. 

 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tarvit-

see vain satunnai-

sesti apukeinoja.  
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Oppilas osaa jos-

kus arvailla tai pää-

tellä yksittäisten 

sanojen merkityk-

siä asiayhteyden, 

yleistiedon tai 

muun kielitaitonsa 

perusteella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja. 

 

Oppilas osaa pyy-

tää toistamista tai 

hidastamista.  

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein (esim. 

nyökkäämällä), 

äännähdyksin tai 

muunlaisella mini-

mipalautteella. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selvennystä 

tai toistoa hyvin 

usein. 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selvennystä 

tai toistoa melko 

usein turvautuen 

harvemmin ei-kie-

lellisiin ilmaisuihin. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa jonkin ver-

ran viestintäkump-

panin ilmaisuja 

omassa viestinnäs-

sään. 

T7  

auttaa oppilasta 

laajentamaan koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuulu-

vien ilmausten 

tuntemustaan 

S3 Oppilas oppii käyttä-

mään erilaisia 

kohteliaisuuden il-

mauksia. 

 

Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kie-

lelle ja kulttuurille 

tyypillisimpiä koh-

teliaisuuden il-

mauksia (tervehti-

minen, hyvästely, 

kiittäminen) joissa-

kin kaikkein rutii-

ninomaisimmissa 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia 

kaikkein yleisimpiä 

kielelle ominaisia 

kohteliaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaali-

sissa kontakteissa.  

Oppilas osaa käyt-

tää yleisimpiä koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvia 

ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas selviytyy 

joistakin lyhyistä 

sosiaalisista tilan-

teista ja osaa käyt-

tää joitakin kohteli-

aita tervehdyksiä ja 

puhuttelumuotoja 

sekä esittää esimer-

kiksi pyyntöjä, kut-

suja, ehdotuksia ja 
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sosiaalisissa kon-

takteissa. 

anteeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

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

A1.3/A2.1 

T8  

rohkaista oppi-

lasta tulkitsemaan 

ikätasolleen sopi-

via ja itseään kiin-

nostavia puhuttuja 

ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Oppilas oppii tulkit-

semaan puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä. 

Tekstien tul-

kintataidot 

Oppilas ymmärtää 

vähäisen määrän 

yksittäisiä puhut-

tuja ja kirjoitettuja 

sanoja ja ilmauksia.  

 

Oppilas tuntee kir-

jainjärjestelmän tai 

hyvin rajallisen 

määrän kirjoitus-

merkkejä. 

  

  

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

muutaman sanan 

mittaista kirjoitet-

tua tekstiä ja hi-

dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja.   

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sisältävää 

kirjoitettua tekstiä 

ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa yksinkertai-

sen tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä hidasta pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa tiedon ly-

hyistä, yksinkertai-

sista, itseään kiin-

nostavista vies-

teistä ja tekstin 

pääajatukset tuttua 

sanastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

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

A1.3/A2.1 
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T9  

tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuk-

sia harjoitella pie-

nimuotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista erilaisista ai-

heista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppii ilmaise-

maan itseään suulli-

sesti ja kirjallisesti 

käyttäen ruotsin kie-

len keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä ra-

kenteita. Oppilas op-

pii ääntämään ym-

märrettävästi. 

 

 

Tekstien 

tuottamistai-

dot 

Oppilas osaa il-

maista itseään pu-

heessa hyvin sup-

peasti käyttäen 

harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää joi-

takin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmär-

rettävästi ja osaa 

kirjoittaa joitakin 

erillisiä sanoja ja 

sanontoja. 

Oppilas pystyy ker-

tomaan joistakin 

tutuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitelluista 

aiheista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut ym-

märrettävästi ja 

hallitsee hyvin sup-

pean perussanas-

ton, muutaman ti-

lannesidonnaisen 

ilmauksen ja pe-

ruskieliopin ainek-

sia.  

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perus-

tason lauseraken-

teita. 

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä ja ääntää 

harjoitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

Oppilas pystyy ker-

tomaan jokapäiväi-

sistä ja konkreetti-

sista sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksinker-

taisia lauseita ja 

konkreettista sa-

nastoa. 

 

Oppilas osaa kes-

keistä perussanas-

toa ja rakenteita. 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissa kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

2.3 Ruotsin kieli, äidinkielenomainen ruotsi, A-oppimäärä 
Äidinkielenomaisen ruotsin päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisäl-

töalue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet   

 

Arvioin-

nin kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

edistää oppilaan tai-

toa pohtia ruotsin 

kansalliskielen ase-

maan liittyviä arvoja 

ja ilmiöitä sekä vahvis-

taa oppilaan taitoa ja 

halukkuutta toimia 

monikielisissä ja -kult-

tuurisissa ympäris-

töissä 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan ruotsin 

kansalliskielen 

asemaan liittyviä 

arvoja, ilmiöitä ja 

taustoja. Oppilas 

oppii tuntemaan 

pohjoismaista 

kieli- ja kulttuu-

riympäristöä. Op-

pilas oppii val-

miuksia toimia    

monikielisissä ja -

kulttuurisissa ym-

päristöissä.   

 

. 

Kansallis-

kielten 

aseman 

sekä poh-

joismai-

sen kieli- 

ja kult-

tuuriym-

päristön 

hahmot-

taminen 

Oppilas on tietoi-

nen oikeudestaan 

käyttää ja kehittää 

kieliään. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin poh-

joismaisia kieli- ja 

kulttuuriympäris-

töjä. 

 

Oppilas on tietoinen 

oikeudestaan käyt-

tää ja kehittää kieli-

ään. 

 

Oppilas osaa kertoa 

jotakin ruotsin kan-

salliskielen asemaan 

liittyvistä arvoista, il-

miöistä ja taustoista. 

 

Oppilas osaa kuvailla 

pohjoismaista kieli- 

ja kulttuuriympäris-

töä. 

 

Oppilas osaa mainita 

joitakin monikieli-

sissä ja -kulttuuri-

sissa ympäristöissä 

tarvittavia valmiuk-

sia. 

Oppilas on tietoi-

nen oikeudestaan 

käyttää ja kehittää 

kieliään. 

 

Oppilas osaa kertoa 

ruotsin kansalliskie-

len asemaan liitty-

viä arvoja, ilmiöitä 

ja taustoja. 

 

 Oppilas osaa ver-

tailla pohjoismaisia 

kieli- ja kulttuu-

riympäristöjä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla monikielisissä 

ja -kulttuurisissa 

ympäristöissä tar-

vittavia valmiuksia. 

  

Oppilas on tietoi-

nen oikeudestaan 

käyttää ja kehittää 

kieliään. 

 

 

 Oppilas osaa arvi-

oida ja pohtia ruot-

sin kansalliskielen 

asemaan liittyviä 

arvoja, ilmiöitä ja 

taustoja. 

 

 Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia poh-

joismaisia kieli- ja 

kulttuuriympäris-

töjä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia mo-

nikielisissä ja -
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kulttuurisissa ym-

päristöissä tarvitta-

via valmiuksia. 

T2  

kannustaa oppilasta 

löytämään mahdolli-

suuksia käyttää ruot-

sin kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja toimin-

taympäristöissä  

 

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään taito-

aan käyttää ruot-

sin kieltä moni-

puolisesti erilai-

sissa yhteisöissä 

ja toimintaympä-

ristöissä. 

Kielitai-

don hyö-

dyntämi-

nen 

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna antaa esi-

merkkejä joistakin 

yhteisöistä ja toi-

mintaympäris-

töistä, joissa voi 

hyödyntää ruotsin 

kielen taitoaan.   

 

. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä joistakin 

yhteisöistä ja toimin-

taympäristöistä, 

joissa voi hyödyntää 

ruotsin kielen taito-

aan.  

 

 

 

 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten ruot-

sin kielen taitoa voi 

hyödyntää ruotsin-

kielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 

 

. 

Oppilas osaa poh-

tia, miten ruotsin 

kielen taitoa voi 

monipuolisesti hyö-

dyntää ruotsinkieli-

sissä yhteisöissä ja 

toimintaympäris-

töissä. 

T3  

ohjata oppilasta ha-

vaitsemaan, millaisia 

säännönmukaisuuksia 

ruotsin kielessä on, 

miten samoja asioita 

ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään ruotsin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan 

ruotsin kieltä 

muihin kieliin. 

Oppilas oppii 

käyttämään ruot-

sin kielen kielitie-

don käsitteitä op-

pimisensa tukena. 

 

Kielelli-

nen päät-

tely 

 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

säännönmukai-

suuksia ja tuntee 

joitakin kielitiedon 

käsitteitä. 

 

Oppilas osaa havain-

tojensa perusteella 

tehdä johtopäätöksiä 

säännönmukaisuuk-

sista ruotsin kielen ja 

muiden kielten vä-

lillä. 

 

Oppilas tuntee ja 

osaa käyttää joitakin 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena. 

 

Oppilas osaa ha-

vaintojensa perus-

teella tehdä johto-

päätöksiä säännön-

mukaisuuksista 

ruotsin kielen ja 

muiden kielten vä-

lillä ja vertailla 

niitä. 

  

 Oppilas osaa ha-

vaintojensa perus-

teella tehdä johto-

päätöksiä ruotsin 

kielen 

 Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä 

ruotsin kielen sään-

nönmukaisuuksista 

ja soveltaa niitä 

sekä vertailla eri 

kielten tapoja il-

maista samoja asi-

oita. 

 

 Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

kielitiedon 
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säännönmukai-

suuksista ja ver-

tailla eri kielten ta-

poja ilmaista sa-

moja asioita. 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielenopiskelutaidot 

T4  

rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoit-

teita, hyödyntämään 

monipuolisia tapoja 

oppia ruotsin kieltä ja 

arvioimaan oppimis-

taan itsenäisesti ja yh-

teistyössä sekä ohjata 

oppilasta myöntei-

seen vuorovaikutuk-

seen, jossa tärkeintä 

on viestin välittymi-

nen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimis-

prosessiaan itse-

näisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Oppilas 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja löy-

tää niistä itselleen 

tehokkaimmat. 

Oppilas oppii ta-

poja toimia vuo-

rovaikutuksessa 

rakentavasti. 

Tavoittei-

den aset-

taminen, 

oppimi-

sen ref-

lektointi 

ja yhteis-

työ 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita ruot-

sin kielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

Oppilas osaa asettaa 

joitakin tavoitteita 

ruotsin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa jossain 

määrin reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa käyttää 

joitakin kielenop-

pimistapoja. 

 

Oppilas osaa kuvata 

joitakin tapoja toimia 

rakentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

 

  

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita ruot-

sin kielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toimia 

rakentavasti eri 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita ruot-

sin kielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia 

tapoja oppia ruot-

sin kieltä.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 
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T5  

kehittää oppilaan itse-

näisyyttä soveltaa luo-

vasti kielitaitoaan 

sekä elinikäisen kiel-

tenopiskelun valmiuk-

sia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kieli-

taitoaan eri tilan-

teissa itsenäisesti 

myös koulun pää-

tyttyä. Oppilas 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä vi-

rikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielen op-

pijana. 

Elinikäi-

sen kie-

lenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää ruotsia. 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tapoja, 

miten kielitaitoa 

voi kehittää. 

 

  

Oppilas osaa kertoa, 

mihin ruotsin kielen 

taitoa voi käyttää ja 

miten kielitaitoa voi 

kehittää. 

  

Oppilas osaa ker-

toa, mihin ruotsin 

kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

hän voi kehittää 

kielitaitoaan kou-

lun päätyttyä.   

 

 

 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

kehittää ruotsin 

kielen taitoaan 

koulun päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta 

ja suunnitelmalli-

suutta kielten opis-

kelussa. 

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

B1.2/B2.1 

T6  

rohkaista oppilasta 

toimimaan monissa 

erilaisissa viestintäti-

lanteissa, joissa aiheet 

voivat olla jo melko 

vaativia 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aloitteel-

lisesti vuorovaiku-

tustilanteissa. 

 

Vuorovai-

kutus eri-

laisissa ti-

lanteissa 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan ajatuk-

sia tai tietoja tu-

tuissa ja jokapäiväi-

sissä tilanteissa 

sekä toisinaan yllä-

pitämään viestintä-

tilannetta. 

 

Oppilas pystyy viesti-

mään, osallistumaan 

keskusteluihin ja il-

maisemaan mielipi-

teitään melko vaivat-

tomasti jokapäiväi-

sissä viestintätilan-

teissa. 

 

Oppilas pystyy osal-

listumaan viestin-

tään melko vaivat-

tomasti myös jois-

sakin vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa kuten 

viestittäessä ajan-

kohtaisesta tapah-

tumasta. 

  

Oppilas pystyy osal-

listumaan viestin-

tään melko vaivat-

tomasti myös uu-

sissa ja vaativam-

missa viestintäti-

lanteissa. 
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T7  

ohjata oppilasta har-

joittelemaan puheen-

vuoron ottamista, kes-

kusteluun tai kirjalli-

seen viestintään liitty-

mistä sekä neuvotte-

lemaan merkityksestä 

 

 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aktiivinen 

viestintätilan-

teissa. Oppilas 

oppii käyttämään 

viestintästrategi-

oita. 

 

 

Viestintä-

strategioi-

den 

käyttö 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään turvau-

tuen harvemmin ei-

kielellisiin ilmaisui-

hin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppa-

nin ilmaisuja 

omassa viestinnäs-

sään. 

 

Oppilas pystyy jos-

sain määrin olemaan 

aloitteellinen viestin-

nässä eri vaiheissa ja 

osaa varmistaa, onko 

viestintäkumppani 

ymmärtänyt viestin. 

 

Oppilas osaa kiertää 

tai korvata tunte-

mattoman sanan tai 

muotoilla viestinsä 

uudelleen.  

 

Oppilas pystyy neu-

vottelemaan tunte-

mattomien ilmauk-

sien merkityksistä. 

Oppilas pystyy ole-

maan aloitteellinen 

ja käyttämään sopi-

vaa ilmausta tuttua 

aihetta käsittele-

vässä vuorovaiku-

tustilanteessa.  

 

Oppilas pystyy kor-

jaamaan väärinym-

märryksiä melko 

luontevasti ja neu-

vottelemaan myös 

melko mutkikkai-

den asioiden merki-

tyksestä. 

. 

Oppilas pystyy neu-

vottelemaan myös 

mutkikkaiden asioi-

den ja käsitteiden 

merkityksestä.  

 

Oppilas pystyy tark-

kailemaan omaa 

ymmärtämistään ja 

viestintäänsä sekä 

korjaamaan kiel-

tään. 

 T8  

ohjata oppilasta kiin-

nittämään huomiota 

viestinnän muodolli-

suusasteeseen, har-

joittelemaan viestin-

tää käyttäen erilaisia 

tekstilajeja (kuten blo-

git, haastattelut) sekä 

ottamaan viestinnässä 

huomioon 

S3 Oppilas oppii 

viestimään tilan-

teeseen sopivalla 

tavalla. Oppilas 

oppii käyttämään 

kulttuurisesti so-

pivaa kieltä vies-

tintätilanteissa. 

 

Viestin-

nän kult-

tuurinen 

sopivuus 

Oppilas selviytyy ly-

hyistä sosiaalisista 

tilanteista ja osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaita terveh-

dyksiä ja puhuttelu-

muotoja sekä esit-

tää kohteliaasti esi-

merkiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdotuksia 

Oppilas osoittaa tun-

tevansa tärkeimmät 

kohteliaisuussään-

nöt.  

 

Oppilas pystyy otta-

maan vuorovaikutuk-

sessaan huomioon 

joitakin tärkeimpiä 

kulttuurisiin 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisiin tarkoi-

tuksiin kieltä, joka 

ei ole liian tuttaval-

lista eikä liian muo-

dollista.  

 

Oppilas tuntee tär-

keimmät kohteliai-

suussäännöt ja 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisiin tarkoi-

tuksiin kieltä, joka 

ei ole liian tuttaval-

lista eikä liian muo-

dollista. 

 

Oppilas pyrkii ilmai-

semaan ajatuksiaan 

asianmukaisesti ja 

viestintäkumppania 
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kulttuurienvälisen 

vuorovaikutustaidon 

vaatimukset 

 

ja anteeksipyyntöjä 

ja vastata. 

 

käytänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

 

 

toimii niiden mu-

kaisesti.  

 

Oppilas pystyy ot-

tamaan vuorovai-

kutuksessaan huo-

mioon tärkeimpiä 

kulttuurisiin käy-

tänteisiin liittyviä 

näkökohtia. 

kunnioittaen ot-

taen huomioon eri-

laisten tilanteiden 

asettamat vaati-

mukset.   

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

B1.2/B2.1 

 T9  

tarjota oppilaalle ja 

etsiä yhdessä oppilai-

den kanssa monipuoli-

sia ja merkityksellisiä 

tekstejä, jotka edellyt-

tävät päättelyä ja eri-

laisia tekstinymmärtä-

misstrategioita 

  

 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. Op-

pilas oppii teks-

tien ymmärtämis-

strategioita.  

 

Tekstien 

tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä.  

 

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään 

kiinnostavien vies-

tien ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanastoa 

sisältävästä, 

Oppilas ymmärtää 

pääasiat ja joitakin 

yksityiskohtia selke-

ästä ja lähes normaa-

litempoisesta yleis-

kielisestä puheesta 

tai yleistajuisesta kir-

joitetusta tekstistä.  

 

Oppilas ymmärtää 

yhteiseen kokemuk-

seen tai yleistietoon 

perustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua teks-

tiä.  

 

Oppilas ymmärtää 

selväpiirteistä asia-

tietoa sisältävää 

puhetta tutuista tai 

melko yleisistä ai-

heista ja selviää 

myös jonkin verran 

päättelyä vaativista 

teksteistä. 

 

 Oppilas ymmärtää 

pääkohdat ja tär-

keimmät yksityis-

kohdat ympärillään 

käytävästä laajem-

masta 

Oppilas ymmärtää 

asiallisesti ja kielel-

lisesti kompleksista 

puhetta tai kirjoi-

tettua tekstiä.  

 

Oppilas pystyy seu-

raamaan laajaa pu-

hetta ja monimut-

kaista argumen-

tointia sekä ilmai-

semaan kuulemas-

taan pääkohdat. 

  

Oppilas ymmärtää 

suuren osan 
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ennakoitavasta 

tekstistä. 

 

Oppilas pystyy hy-

vin yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayh-

teyden tukemana.  

 

Oppilas löytää pää-

ajatukset, avainsanat 

ja tärkeitä yksityis-

kohtia myös valmis-

tautumatta. 

muodollisesta tai 

epämuodollisesta 

keskustelusta. 

ympärillään käy-

dystä keskuste-

lusta.  

 

Oppilas ymmärtää 

monenlaisia kirjoi-

tettuja tekstejä, 

jotka voivat käsi-

tellä myös abstrak-

teja aiheita ja joissa 

on tosiasioita, 

asenteita ja mielipi-

teitä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A2.1 Taitotaso B1.1 Taitotaso B1.2 TaitotasoB1.2/B2.1 

 T10 

Ohjata oppilasta tuot-

tamaan, tulkitsemaan 

ja jakamaan tekstejä 

melko vaativista ai-

heista kiinnittäen huo-

miota tekstilajien mo-

nipuolisuuteen (myös 

pienet esitelmät, mie-

lipidekirjoitukset, tari-

nat), rakenteiden mo-

nipuolisuuteen ja hy-

vään hallintaan 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen ruotsin kie-

len keskeistä sa-

nastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

Oppilas oppii ään-

tämään ymmär-

rettävästi. 

Tekstien 

tuotta-

mistaidot 

Oppilas pystyy ker-

tomaan jokapäiväi-

sistä ja konkreetti-

sista sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksinker-

taisia lauseita ja 

konkreettista sa-

nastoa.  

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoitavan 

perussanaston ja 

Oppilas osaa kertoa 

ydinkohdat ja myös 

hiukan yksityiskohtia 

erilaisista jokapäiväi-

seen elämään liitty-

vistä itseään kiinnos-

tavista todellisista tai 

kuvitteellisista ai-

heista.  

 

Oppilas käyttää 

melko laajaa sanas-

toa ja rakennevali-

koimaa sekä joitakin 

Oppilas osaa kertoa 

tavallisista, konk-

reeteista aiheista 

kuvaillen, eritellen 

ja vertaillen.  

 

Oppilas ilmaisee it-

seään suhteellisen 

vaivattomasti ja 

pystyy kirjoitta-

maan henkilökoh-

taisia ja julkisem-

piakin viestejä ja il-

maisemaan 

Oppilas ilmaisee it-

seään suhteellisen 

vaivattomasti ja 

pystyy kirjoitta-

maan henkilökoh-

taisia ja julkisem-

piakin viestejä ja il-

maisemaan ajatuk-

siaan myös joista-

kin kuvitteellisista 

aiheista. 

 

Oppilas pystyy osal-

listumaan myös 
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monia keskeisimpiä 

rakenteita.  

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

yleisiä fraaseja ja 

idiomeja.  

 

Oppilas osaa sovel-

taa useita ääntämi-

sen perussääntöjä 

muissakin kuin har-

joitelluissa ilmauk-

sissa.  

ajatuksiaan myös 

joistakin kuvitteelli-

sista aiheista.  

 

Oppilas käyttää 

kohtalaisen laajaa 

sanastoa ja tavalli-

sia idiomeja sekä 

monenlaisia raken-

teita ja mutkikkai-

takin lauseita.  

 

Oppilas hallitsee 

ääntämisen perus-

säännöt muissakin 

kuin harjoitelluissa 

ilmauksissa.  

melko muodollisiin 

keskusteluihin. 

 

 

 

3 Vieraat kielet 
 

3.1 Englanti, A-oppimäärä 
Englannin A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen tavoite 

(perusteet 2014) 

 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

edistää oppilaan tai-

toa pohtia englannin 

asemaan ja variant-

teihin liittyviä ilmi-

öitä ja arvoja sekä 

antaa oppilaalle val-

miuksia kehittää 

kulttuurienvälistä 

toimintakykyään 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan englannin 

kielen asemaan ja 

variantteihin liit-

tyviä arvoja. Oppi-

las oppii kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii kehittämään 

kulttuurien välistä 

toimintakykyään. 

 

Kielen ase-

maan ja va-

riantteihin 

liittyvien 

kysymysten 

huomaami-

nen ja kult-

tuurien vä-

linen toi-

mintakyky 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa, missä englantia 

puhutaan, ja tietää, 

että sitä puhutaan 

eri tavoin. 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin kieli-

alueen maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja.  

Oppilas osaa ker-

toa, missä englantia 

puhutaan, ja tietää, 

että sitä puhutaan 

eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuureja 

ja elämänmuotoja.  

      

Oppilas osaa mai-

nita vuorovaikutuk-

seen liittyviä kult-

tuurisia piirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 

englannin asemasta 

maailmankielenä. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuureja 

ja elämänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurisia 

piirteitä vuorovaiku-

tuksessa. 

 

 

Oppilas osaa poh-

tia englannin ase-

maa maailmankie-

lenä ja siihen liitty-

viä ilmiöitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia kieli-

alueen maiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja pohtia 

kulttuurisia piir-

teitä vuorovaiku-

tuksessa. 

T2  

kannustaa löytä-

mään kiinnostavia 

englanninkielisiä 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englan-

ninkielisiä aineis-

toja ja 

Maailman-

kansalaisen 

taitojen ke-

hittäminen 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä joista-

kin aineistoista ja 

Oppilas osaa ni-

metä englanninkie-

lisiä aineistoja ja 

Oppilas osaa ku-

vailla englanninkieli-

siä aineistoja ja toi-

mintaympäristöjä, 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

toimia englannin-

kielisissä 
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sisältöjä ja toimin-

taympäristöjä, jotka 

laajentavat käsitystä 

globalisoituvasta 

maailmasta ja siinä 

toimimisen mahdol-

lisuuksista 

toimintaympäris-

töjä, jotka laajen-

tavat käsitystä 

globalisoituvasta 

maailmasta. Oppi-

las oppii eri ta-

poja toimia kielel-

lisesti ja kulttuuri-

sesti moninai-

sessa maailmassa 

englannin kielellä.   

englannin 

kieltä hyö-

dyntämällä 

toimintaympäris-

töistä, joissa voi 

käyttää englannin 

kieltä.  

toimintaympäris-

töjä, jotka edistävät 

hänen oppimistaan 

sekä laajentavat 

hänen käsitystään 

globalisoituvasta 

maailmasta. 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tapoja 

toimia englannin 

kielellä kielellisesti 

ja kulttuurisesti 

moninaisessa maa-

ilmassa. 

  

jotka edistävät hä-

nen oppimistaan 

sekä laajentavat hä-

nen käsitystään glo-

balisoituvasta maail-

masta. 

 

Oppilas osaa kertoa 

tavoista toimia eng-

lannin kielellä kielel-

lisesti ja kulttuuri-

sesti moninaisessa 

maailmassa. 

 

toimintaympäris-

töissä ja hyödyntää 

englanninkielisiä 

aineistoja omaa 

oppimista edis-

tääkseen ja laajen-

taakseen käsitys-

tään globalisoitu-

vasta maailmasta. 

Oppilas osaa poh-

tia eri tapoja käyt-

tää englantia kie-

lellisesti ja kulttuu-

risesti moninai-

sessa maailmassa. 

T3  

ohjata oppilasta ha-

vaitsemaan, millaisia 

säännönmukaisuuk-

sia englannin kie-

lessä on, miten sa-

moja asioita ilmais-

taan muissa kielissä 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään englannin 

kielen säännön-

mukaisuuksia ja 

vertailemaan eng-

lannin kieltä mui-

hin kieliin. Oppilas 

oppii käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Kielellinen 

päättely 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksia. 

 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhden-

mukaisuuksia eng-

lannin kielen ja 

Oppilas löytää eng-

lannin kielen sään-

nönmukaisuuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerk-

kejä siitä, miten 

sama asia ilmais-

taan englannissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa pe-

rusteella johtopää-

töksiä englannin 

kielen säännönmu-

kaisuuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten sama asia il-

maistaan 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä 

englannin kielen 

säännönmukai-

suuksista ja sovel-

taa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 



67 
 

muiden kielten vä-

lillä. 

 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kielitie-

don käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

 

 

 

englannissa ja jossa-

kin muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

sama asia ilmais-

taan englannissa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Kielenopiskelutaidot 

T4  

rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoit-

teita, hyödyntämään 

monipuolisia tapoja 

oppia englantia ja 

arvioimaan oppimis-

taan itsenäisesti ja 

yhteistyössä sekä 

ohjata oppilasta ra-

kentavaan vuorovai-

kutukseen, jossa tär-

keintä on viestin vä-

littyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimispro-

sessiaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Oppilas oppii 

käyttämään erilai-

sia tapoja oppia 

kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

Tavoittei-

den asetta-

minen, op-

pimisen 

reflektointi 

ja yhteistyö 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita eng-

lannin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa aset-

taa joitakin tavoit-

teita englannin kie-

len opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa jos-

sain määrin reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita eng-

lannin kielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimistaan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

   

Oppilas osaa eritellä 

tapoja toimia 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita eng-

lannin kielen opis-

kelulleen.  

 

Oppilas osaa ref-

lektoida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia 

tapoja oppia eng-

lannin kieltä. 
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toimia vuorovai-

kutuksessa raken-

tavasti. 

 

Oppilas osaa kuvata 

joitakin tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

rakentavasti eri vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa.  

T5  

kehittää oppilaan it-

senäisyyttä soveltaa 

luovasti kielitaitoaan 

sekä elinikäisen kiel-

tenopiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kielitai-

toaan itsenäisesti 

myös koulun pää-

tyttyä. Oppilas 

oppii hyödyntä-

mään ympäris-

tönsä kielellisiä vi-

rikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy 

luottamus  

itseensä kielenop-

pijana. 

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää englantia. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin englan-

nin kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

kielitaitoa voi kar-

tuttaa. 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin englannin kie-

len taitoa voi käyt-

tää ja miten hän voi 

kehittää kielitaito-

aan koulun päätyt-

tyä. 

 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

kehittää englannin 

kielen taitoaan 

koulun päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta 

ja suunnitelmalli-

suutta kielten opis-

kelussa. 

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

B1.1/B1.2 

T6  

rohkaista oppilasta 

osallistumaan kes-

kusteluihin 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan aktiivi-

sesti erilaisissa 

Vuorovai-

kutus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestintä-

tilanteista 

Oppilas selviää koh-

talaisesti monenlai-

sista jokapäiväisistä 

viestintätilanteista 

Oppilas pystyy vies-

timään, osallistu-

maan keskusteluihin 

ja ilmaisemaan 

Oppilas pystyy 

viestimään, osallis-

tumaan 
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monenlaisista oppi-

laiden ikätasolle ja 

elämänkokemuk-

seen sopivista ai-

heista, joissa käsitel-

lään myös mielipi-

teitä 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

ja pystyy enene-

vässä määrin ole-

maan aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

mielipiteitään melko 

vaivattomasti 

jokapäiväisissä vies-

tintätilanteissa.  

keskusteluihin ja il-

maisemaan 

mielipiteitään 

myös joissakin vaa-

tivammissa tilan-

teissa, kuten kes-

kusteltaessa ajan-

kohtaisesta tapah-

tumasta. 

T7  

tukea oppilaan aloit-

teellisuutta viestin-

nässä, kompensaa-

tiokeinojen käytössä 

ja merkitysneuvotte-

lun käymisessä 

S3 Oppilas oppii ole-

maan aloitteelli-

nen vuorovaiku-

tustilanteissa. Op-

pilas oppii käyttä-

mään viestintä-

strategioita. 

 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas osallistuu 

viestintään, mutta 

tarvitsee edelleen 

usein apukeinoja.  

 

Oppilas osaa rea-

goida suppein 

sanallisin ilmauksin, 

pienin elein (esim. 

nyökkäämällä), 

äännähdyksin tai 

muunlaisella 

minimipalautteella. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selvennystä 

tai toistoa hyvin 

usein. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään käyt-

täen tarvittaessa 

vakiosanontoja 

pyytäessään tar-

kennusta avainsa-

noista. Oppilas jou-

tuu pyytämään 

toistoa tai selven-

nystä silloin tällöin. 

 

Oppilas käyttää 

esim. lähikäsitettä 

tai yleisempää 

käsitettä, kun ei 

tiedä täsmällistä 

Oppilas pystyy jos-

sain määrin ole-

maan aloitteellinen 

viestinnän eri vai-

heissa ja osaa var-

mistaa, onko vies-

tintäkumppani ym-

märtänyt viestin 

sekä kiertää tai kor-

vata tuntematto-

man sanan tai 

muotoilla viestinsä 

uudelleen. 

 

Oppilas pystyy neu-

vottelemaan tunte-

mattomien 

Oppilas pystyy ole-

maan aloitteellinen 

tuttua aihetta kä-

sittelevässä vuoro-

vaikutustilanteessa 

ja osaa varmistaa, 

onko viestintä-

kumppani ymmär-

tänyt viestin, kor-

jata väärinymmär-

ryksiä sekä kiertää 

tai korvata tunte-

mattoman sanan 

tai muotoilla vies-

tinsä uudelleen.  

 

Oppilas pystyy 

neuvottelemaan 
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(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

ilmauksien merki-

tyksistä. 

tuntemattomien ja 

melko mutkik-

kaidenkin ilmauk-

sien merkityksistä. 

T8  

auttaa oppilasta tun-

nistamaan viestin-

nän kulttuurisia piir-

teitä ja tukea oppi-

laiden rakentavaa 

kulttuurienvälistä 

viestintää 

S3 Oppilas oppii tun-

nistamaan viestin-

nän kulttuurisia 

piirteitä. Oppilas 

oppii käyttämään 

kieltä kulttuurien 

välisessä viestin-

nässä. 

Viestinnän 

kulttuuri-

nen sopi-

vuus 

Oppilas osaa käyt-

tää yleisimpiä koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvia 

ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä yksinker-

taisella tavalla kaik-

kein keskeisimpiin 

tarkoituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipiteiden 

ja asenteiden 

asianmukaiseen il-

maisemiseen.  

 

Oppilas pystyy 

keskustelemaan 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomaisia 

ilmauksia ja perus-

tason viestintä-

rutiineja. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tärkeim-

mät kohteliaisuus-

säännöt.  

 

Oppilas pystyy 

ottamaan vuorovai-

kutuksessaan huo-

mioon joitakin tär-

keimpiä kulttuurisiin 

käytänteisiin liitty-

viä näkökohtia. 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohteliai-

suussäännöt ja 

osaa kiinnittää 

huomiota kielen-

käytön muodolli-

suuteen.  

 

Oppilas pystyy ot-

tamaan vuorovai-

kutuksessaan huo-

mioon tärkeimpiä 

kulttuurisia käytän-

teitä. 

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

B1.1/B1.2 
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T9  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

kuulla ja lukea mo-

nenlaisia itselleen 

merkityksellisiä 

yleiskielisiä ja yleis-

tajuisia tekstejä eri-

laisista lähteistä 

sekä tulkita niitä 

käyttäen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

 

Oppilas oppii 

tekstien ymmär-

tämisstrategioita.  

Tekstien 

tulkintatai-

dot 

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sisältävää 

kirjoitettua tekstiä 

ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa yksinkertai-

sen tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

Oppilas pystyy seu-

raamaan hyvin 

summittaisesti sel-

väpiirteisen asiapu-

heen pääkohtia, 

tunnistaa usein 

ympärillään käytä-

vän keskustelun ai-

heen ja ymmärtää 

pääasiat tuttua sa-

nastoa sisältävästä 

yleiskielisestä teks-

tistä tai hitaasta pu-

heesta. 

 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen mer-

kityksiä asiayhtey-

destä.  

 

Oppilas ymmärtää 

pääasiat ja joitakin 

yksityiskohtia selke-

ästä ja lähes nor-

maalitempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleistajui-

sesta kirjoitetusta 

tekstistä 

ja ymmärtää yhtei-

seen kokemukseen 

tai yleistietoon pe-

rustuvaa puhetta 

tai kirjoitettua teks-

tiä. 

 

Oppilas löytää pää-

ajatukset, avainsa-

nat ja tärkeitä yksi-

tyiskohtia myös val-

mistautumatta. 

 

Oppilas ymmärtää 

pääasiat ja useita 

yksityiskohtia hie-

man vaativam-

masta normaali-

tempoisesta yleis-

kielisestä puheesta 

tai yleistajuisesta 

kirjoitetusta teks-

tistä. 

 

Oppilas ymmärtää 

yhteiseen koke-

mukseen tai yleis-

tietoon perustuvaa 

puhetta tai kirjoi-

tettua tekstiä. 

 

Oppilas löytää pää-

ajatukset, avainsa-

nat ja tärkeitä yksi-

tyiskohtia myös 

valmistautumatta.  

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 oppilasta 

tuottamaan sekä pu-

huttua että kirjoitet-

tua tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin yleisistä 

ja itselleen merkityk-

sellisistä aiheista 

kiinnittäen huo-

miota rakenteiden 

monipuolisuuteen ja 

ohjaten hyvään ään-

tämiseen 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen englannin 

kielen keskeistä 

sanastoa ja kes-

keisiä rakenteita.  

Oppilas oppii ään-

tämään ymmär-

rettävästi. 

Tekstien 

tuottamis-

taidot 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perus-

tason lauseraken-

teita. 

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä ja ääntää 

harjoitellut 

ilmaisut ymmärret-

tävästi. 

Oppilas osaa kuvata 

luettelomaisesti 

(ikäkaudelleen tyy-

pillisiä) jokapäiväi-

seen elämään liitty-

viä asioita käyttäen 

tavallista sanastoa 

ja joitakin idiomaat-

tisia ilmauksia sekä 

perustason raken-

teita ja joskus hiu-

kan vaativampiakin. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 

Oppilas osaa kertoa 

ydinkohdat ja 

myös hiukan yksi-

tyiskohtia erilaisista 

jokapäiväiseen elä-

mään liittyvistä itse-

ään kiinnostavista 

todellisista tai kuvit-

teellisista aiheista 

käyttäen melko laa-

jaa sanastoa ja ra-

kennevalikoimaa 

sekä joitakin yleisiä 

fraaseja ja idiomeja. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa useita ääntämi-

sen perussääntöjä 

muissakin kuin har-

joitelluissa ilmauk-

sissa. 

Oppilas osaa ker-

toa ydinkohdat ja 

useita yksityiskoh-

tia erilaisista joka-

päiväiseen elä-

mään liittyvistä it-

seään kiinnosta-

vista todellisista tai 

kuvitteellisista ai-

heista käyttäen 

melko laajaa sanas-

toa ja rakennevali-

koimaa sekä yleisiä 

fraaseja ja 

idiomeja. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa useita ääntämi-

sen perussääntöjä 

muissakin kuin har-

joitelluissa ilmauk-

sissa. 

 

 

3.2 Vieraat kielet, A-oppimäärä 
Vieraan kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen ta-

voite 

(perusteet 2014) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

edistää oppilaan 

taitoa pohtia opis-

keltavan kielen 

asemaan liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä 

ja antaa oppilaalle 

valmiuksia kehit-

tää kulttuurien vä-

listä toimintaky-

kyä 

S1 Oppilas oppii tunte-

maan kohdekielen 

asemaan ja variant-

teihin liittyviä ar-

voja. Oppilas oppii 

kielialueen maiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. Oppi-

las oppi kehittä-

mään kulttuurien 

välistä toimintaky-

kyään. 

Kielen ase-

maan ja va-

riantteihin 

liittyvien 

kysymysten 

huomaami-

nen ja kult-

tuurien vä-

linen toi-

mintakyky 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan ja 

tietää, että sitä pu-

hutaan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin kieli-

alueen maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, ja 

tietää, että sitä pu-

hutaan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kielialueen 

maiden kulttuureja 

ja elämänmuotoja.  

   

Oppilas osaa mai-

nita vuorovaikutuk-

seen liittyviä kult-

tuurisia piirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 

kohdekielen ase-

masta maailmassa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla kielialueen 

maiden kulttuureja 

ja elämänmuotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kulttuurisia 

piirteitä vuorovai-

kutuksessa. 

Oppilas osaa pohtia  

kohdekielen ase-

maan liittyviä ilmi-

öitä maailmassa.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia kieli-

alueen maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja pohtia kult-

tuurisia piirteitä 

vuorovaikutuk-

sessa. 

T2  

kannustaa löytä-

mään kiinnostavia 

kohdekielisiä sisäl-

töjä ja toimin-

taympäristöjä, 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään kohdekielisiä 

aineistoja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka laajentavat 

Maailman-

kansalaisen 

taitojen ke-

hittyminen 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä joista-

kin aineistoista ja 

toimintaympäris-

töistä, joissa voi 

Oppilas osaa ku-

vailla kohdekielisiä 

aineistoja ja toimin-

taympäristöjä, 

jotka edistävät hä-

nen oppimistaan. 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten hän 

voi toimia kohde-

kielisissä toimin-

taympäristöissä. 

Oppilas osaa 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

toimia kohdekieli-

sissä toimintaympä-

ristöissä, ja osaa 

hyödyntää 
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jotka laajentavat 

oppilaan maail-

mankuvaa 

 

oppilaan maailman-

kuvaa.  

 

Oppilas oppii eri ta-

poja toimia kielelli-

sesti ja kulttuuri-

sesti moninaisessa 

maailmassa kohde-

kielellä.   

 

opiskelta-

vaa kieltä 

käyttämällä 

käyttää kohde-

kieltä. 

 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tapoja 

toimia kohdekie-

lellä kielellisesti ja 

kulttuurisesti moni-

naisessa maail-

massa. 

 

 

hyödyntää kohde-

kielisiä aineistoja 

omaa oppimista 

edistääkseen. 

 

Oppilas osaa kertoa 

tavoista toimia koh-

dekielellä kielelli-

sesti ja kulttuuri-

sesti moninaisessa 

maailmassa. 

kohdekielisiä ai-

neistoja omaa oppi-

mista edistääkseen. 

 

Oppilas osaa pohtia 

eri tapoja käyttää 

kohdekieltä kielelli-

sesti ja kulttuuri-

sesti moninaisessa 

maailmassa. 

 

T3  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan, 

millaisia säännön-

mukaisuuksia koh-

dekielessä on, mi-

ten samoja asioita 

ilmaistaan muissa 

kielissä, sekä käyt-

tämään kielitie-

don käsitteitä op-

pimisensa tukena 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään kohdekielen 

säännönmukai-

suuksia ja vertaile-

maan kohdekieltä 

muihin kieliin.  

 

Oppilas oppii käyt-

tämään kohdekie-

len kielitiedon kä-

sitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Kielellinen 

päättely 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

kohdekielen sään-

nönmukaisuuksia. 

 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

kohdekielen sään-

nönmukaisuuksia. 

 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhden-

mukaisuuksia koh-

dekielen ja muiden 

kielten välillä. 

 

Oppilas löytää koh-

dekielen säännön-

mukaisuuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerk-

kejä siitä, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekielessä 

ja jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kielitie-

don käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa pe-

rusteella johtopää-

töksiä kohdekielen 

säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten sama asia il-

maistaan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää kielitiedon 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä koh-

dekielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekielessä 

ja jossakin muussa 

kielessä. 
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  käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Kielenopiskelutaidot 

T4  

rohkaista oppi-

lasta asettamaan 

tavoitteita, hyö-

dyntämään moni-

puolisia tapoja op-

pia kohdekieltä ja 

arvioimaan oppi-

mistaan itsenäi-

sesti ja yhteis-

työssä sekä ohjata 

oppilasta rakenta-

vaan vuorovaiku-

tukseen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii aset-

tamaan tavoitteita 

kielten opiskelulle 

ja reflektoimaan 

oppimistaan itse-

näisesti ja yhdessä 

muiden kanssa. Op-

pilas käyttää erilai-

sia tapoja oppia 

kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Oppi-

las oppii tapoja toi-

mia vuorovaikutuk-

sessa rakentavasti. 

 

Tavoittei-

den asetta-

minen, op-

pimisen 

reflektointi 

ja yhteistyö 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita koh-

dekielen opiskelul-

leen. 

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

 

Oppilas osaa aset-

taa joitakin tavoit-

teita kohdekielen 

opiskelulleen ja jos-

sain määrin reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas osaa kuvata 

joitakin tapoja toi-

mia rakentavasti 

vuorovaikutuk-

sessa. 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita koh-

dekielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

   

Oppilas osaa eri-

tellä tapoja toimia 

rakentavasti eri 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita koh-

dekielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia ta-

poja oppia kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti 
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monenlaisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

 

T5  

kehittää oppilaan 

itsenäisyyttä so-

veltaa luovasti kie-

litaitoaan sekä 

elinikäisen kielten-

opiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii sovel-

tamaan ja kehittä-

mään kielitaitoaan 

itsenäisesti myös 

koulun päätyttyä. 

Oppilas oppii hyö-

dyntämään ympä-

ristönsä kielellisiä 

virikkeitä. Oppi-

laalle kehittyy luot-

tamus itseensä kie-

lenoppijana. 

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää kohde-

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin kohde-

kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

kielitaitoa voi kar-

tuttaa. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin kohde-

kielen taitoa voi 

käyttää ja miten 

hän voi kehittää 

kielitaitoaan koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

kehittää kohdekie-

len taitoaan koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta 

ja suunnitelmalli-

suutta kielten opis-

kelussa. 

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

A2.2/B1.1  

T6  

rohkaista oppi-

lasta harjoittele-

maan monenlaisia 

jokapäiväisiä vies-

tintätilanteita 

sekä toimimaan 

S3 

 

 

 

 

Oppilas oppii toimi-

maan jokapäiväi-

sissä viestintätilan-

teissa aloitteelli-

sesti. 

Vuorovai-

kutus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistuvista, 

rutiininomaisista 

viestintätilanteista 

tukeutuen vielä 

enimmäkseen vies-

tintäkumppaniin. 

Oppilas pystyy vaih-

tamaan ajatuksia 

tai tietoja tutuissa 

ja 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä toisi-

naan ylläpitämään 

viestintätilannetta. 

Oppilas selviää koh-

talaisesti monenlai-

sista jokapäiväisistä 

viestintätilanteista.  

 

Oppilas pystyy ene-

nevässä määrin ole-

maan aloitteellinen 

Oppilas selviää 

melko vaivatto-

masti monista joka-

päiväisistä viestin-

tätilanteista.  

 

Oppilas pystyy ole-

maan aloitteellinen 
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niissä aloitteelli-

sesti 

viestintätilan-

teessa. 

monenlaisissa 

viestintätilanteissa. 

T7  

ohjata oppilasta 

olemaan aktiivi-

nen viestintätilan-

teessa sekä syven-

tämään taitoaan 

käyttää kohdekie-

lisiä viestinnän 

keinoja, vakiintu-

neita fraaseja, 

kierto- ja täyteil-

mauksia ja muuta 

kompensaatiota 

S3 Oppilas oppii toimi-

maan aktiivisesti 

viestintätilan-

teessa. Oppilas op-

pii hyödyntämään 

viestintästrategi-

oita. 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään kaik-

kein keskeisimpiin 

sanoihin ja ilmauk-

siin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja.  

 

Oppilas osaa pyytää 

toistamista tai hi-

dastamista. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään turvau-

tuen harvemmin ei-

kielellisiin ilmaisui-

hin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppanin 

ilmaisuja omassa 

viestinnässään.  

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään käyt-

täen tarvittaessa 

vakiosanontoja 

pyytäessään tar-

kennusta avainsa-

noista. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä silloin 

tällöin ja käyttää 

esim. lähikäsitettä 

tai yleisempää käsi-

tettä, kun ei tiedä 

täsmällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

Oppilas osallistuu 

enenevässä 

määrin viestintään, 

osaa pyytää 

tarkennusta avain-

sanoista ja varmis-

taa, onko viestintä-

kumppani ymmär-

tänyt viestin. 

 

Oppilas osaa satun-

naisesti kiertää tai 

korvata tuntemat-

toman sanan tai 

muotoilla viestinsä 

uudelleen. 

T8  

ohjata oppilasta 

kiinnittämään 

huomiota kulttuu-

risesti sopivaan 

kielenkäyttöön 

S3 Oppilas oppii käyt-

tämään kohdekieltä 

kulttuurisesti sopi-

valla tavalla viestin-

nässä. 

Viestinnän 

kulttuuri-

nen sopi-

vuus 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kaik-

kein yleisimpiä kie-

lelle ominaisia koh-

teliaisuuden il-

mauksia 

Oppilas selviytyy ly-

hyistä sosiaalisista 

tilanteista ja osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaita terveh-

dyksiä ja 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä yksinker-

taisella tavalla kaik-

kein keskeisimpiin 

tarkoituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä erilaisiin 

tarkoituksiin. 

 

Oppilas pystyy kes-

kustelemaan 



78 
 

viestinnässä, jo-

hon liittyy mielipi-

teiden ja asentei-

den esiin tuomista 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

 

puhuttelumuotoja 

sekä esittää kohte-

liaasti 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja, ehdo-

tuksia ja anteeksi-

pyyntöjä ja vastata 

sellaisiin. 

sekä mielipiteiden 

ja asenteiden asian-

mukaiseen ilmaise-

miseen. Oppilas 

pystyy keskustele-

maan kohteliaasti 

käyttäen tavan-

omaisia ilmauksia 

ja perustason vies-

tintärutiineja. 

kohteliaasti käyt-

täen tavanomaisia 

ilmauksia ja perus-

tason viestintä-

rutiineja. 

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

A2.2/B1.1 

T9  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tulkita erilaisia 

tekstejä, myös sel-

väpiirteisiä asia-

tekstejä, joista 

hankitaan tietoa, 

ja ohjata käyttä-

mään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja 

keskeisen sisällön 

ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii tulkit-

semaan puhuttuja 

ja kirjoitettuja teks-

tejä. 

 

Oppilas oppii teks-

tien ymmärtämis-

strategioita.  

Tekstien 

tulkintatai-

dot 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

muutaman sanan 

mittaista kirjoitet-

tua tekstiä ja hi-

dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

  

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään 

kiinnostavien vies-

tien ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanastoa 

Oppilas pystyy seu-

raamaan hyvin 

summittaisesti sel-

väpiirteisen asiapu-

heen pääkohtia, 

tunnistaa usein ym-

pärillään käytävän 

keskustelun aiheen 

ja ymmärtää pää-

asiat tuttua sanas-

toa sisältävästä 

yleiskielisestä teks-

tistä tai hitaasta pu-

heesta. 

 

Oppilas pystyy seu-

raamaan selväpiir-

teisen asiapuheen 

pääajatusta, tunnis-

taa usein ympäril-

lään käytävän kes-

kustelun aiheen, 

ymmärtää pääasiat 

tuttua sanastoa si-

sältävästä yleiskieli-

sestä tekstistä tai 

hitaasta puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä 
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sisältävästä, enna-

koitavasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy hy-

vin yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayh-

teyden tukemana. 

Oppilas osaa pää-

tellä tuntematto-

mien sanojen mer-

kityksiä asiayhtey-

destä. 

tuntemattomien sa-

nojen merkityksiä 

asiayhteydestä. 

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

T10  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tuottaa puhetta ja 

kirjoitusta laajene-

vasta aihepiiristä 

kiinnittäen huo-

miota myös kes-

keisiin rakenteisiin 

ja ääntämisen pe-

russääntöihin 

S3 Oppilas oppii ilmai-

semaan itseään 

suullisesti ja kirjalli-

sesti käyttäen koh-

dekielen keskeistä 

sanastoa ja keskei-

siä rakenteita. 

 

Oppilas oppii ään-

tämään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien 

tuottamis-

taidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään pu-

heessa hyvin sup-

peasti käyttäen 

harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja va-

kioilmaisuja.  

 

Oppilas ääntää joi-

takin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmär-

rettävästi ja osaa 

kirjoittaa joitakin 

erillisiä sanoja ja sa-

nontoja. 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perus-

tason lauseraken-

teita.  

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä. 

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan jokapäiväi-

sistä ja konkreetti-

sista sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksinker-

taisia lauseita ja 

konkreettista sa-

nastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoitavan 

perussanaston ja 

monia keskeisimpiä 

rakenteita. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen 

Oppilas osaa kuvata 

luettelomaisesti 

(ikäkaudelleen tyy-

pillisiä) jokapäiväi-

seen elämään liitty-

viä asioita käyttäen 

tavallista sanastoa 

ja joitakin idiomaat-

tisia ilmauksia sekä 

perustason raken-

teita ja joskus hiu-

kan vaativampiakin.  

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 
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Oppilas ääntää har-

joitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

perussääntöjä 

muissakin kuin har-

joitelluissa ilmauk-

sissa. 

 

3.3 Vieraat kielet, B1-oppimäärä 
Vieraan kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet 

Arvioin-

nin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan, mil-

laisia säännönmu-

kaisuuksia kohde-

kielessä on, miten 

samoja asioita il-

maistaan muissa 

kielissä sekä käyt-

tämään kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena 

S1 Oppilas oppii löy-

tämään kohdekie-

len säännönmu-

kaisuuksia ja ver-

tailemaan kohde-

kieltä muihin kie-

liin. Oppilas oppii 

käyttämään kieli-

tiedon käsitteitä 

oppimisensa tu-

kena. 

Kielelli-

nen päät-

tely 

Oppilas löytää oh-

jattuna joitakin 

kohdekielen sään-

nönmukaisuuksia. 

 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhden-

mukaisuuksia koh-

dekielen ja muiden 

kielten välillä. 

 

Oppilas löytää koh-

dekielen säännön-

mukaisuuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerkkejä 

siitä, miten sama asia 

ilmaistaan kohdekie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa perus-

teella johtopäätöksiä 

kohdekielen sään-

nönmukaisuuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, mi-

ten sama asia ilmais-

taan kohdekielessä ja 

jossakin muussa kie-

lessä. 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä koh-

dekielen säännön-

mukaisuuksista ja 

soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 

sama asia ilmais-

taan kohdekielessä 
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Oppilas osaa käyttää 

joitakin kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

 

 

Oppilas osaa käyttää 

kielitiedon käsitteitä 

oppimisensa tukena. 

ja jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

T2  

edistää oppilaan 

taitoa pohtia opis-

keltavan kielen 

asemaan liittyviä 

arvoja ja ilmiöitä 

sekä antaa oppi-

laille valmiuksia ke-

hittää kulttuurien-

välistä toimintaky-

kyään 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan kohdekie-

len asemaan ja 

variantteihin liit-

tyviä arvoja. Oppi-

las oppii kielialu-

een maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja. Oppilas 

oppii kehittämään 

kulttuurien välistä 

toimintakykyään. 

 

Kielten 

asemaan 

ja variant-

teihin liit-

tyvien ky-

symysten 

huomaa-

minen ja 

kulttuu-

rien väli-

nen toi-

mintakyky 

 

Oppilas osaa ker-

toa, missä kohde-

kieltä puhutaan, ja 

tietää, että sitä pu-

hutaan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin kieli-

alueen maiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

Oppilas osaa kertoa, 

missä kohdekieltä 

puhutaan, ja tietää, 

että sitä puhutaan eri 

tavoin. 

 

Oppilas osaa kuvailla 

kielialueen maiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja.  

      

Oppilas osaa mainita 

vuorovaikutukseen 

liittyviä kulttuurisia 

piirteitä. 

Oppilas osaa kertoa 

kohdekielen ase-

masta maailmassa. 

  

Oppilas osaa vertailla 

kielialueen maiden 

kulttuureja ja elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa kuvailla 

kulttuurisia piirteitä 

vuorovaikutustilan-

teessa. 

Oppilas osaa pohtia 

kohdekielen ase-

maa maailmassa ja 

siihen liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia kieli-

alueen maiden kult-

tuureja ja elämän-

muotoja. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja pohtia kult-

tuurisia piirteitä 

vuorovaikutustilan-

teessa. 

Kielenopiskelutaidot 
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T3  

rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoit-

teita, hyödyntä-

mään monipuolisia 

tapoja oppia koh-

dekieltä ja arvioi-

maan oppimistaan 

itsenäisesti ja yh-

teistyössä sekä oh-

jata oppilasta ra-

kentavaan vuoro-

vaikutukseen, jossa 

tärkeintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii 

asettamaan ta-

voitteita kielten 

opiskelulleen ja 

oppii reflektoi-

maan oppimispro-

sessiaan itsenäi-

sesti ja yhdessä 

muiden kanssa. 

Oppilas oppii 

käyttämään erilai-

sia tapoja oppia 

kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

toimia vuorovai-

kutuksessa raken-

tavasti. 

Tavoittei-

den aset-

taminen, 

oppimi-

sen ref-

lektointi 

ja yhteis-

työ 

  

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita koh-

dekielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa asettaa 

joitakin tavoitteita 

kohdekielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa jossain 

määrin reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa käyttää 

joitakin kielenop-

pimistapoja. 

 

Oppilas osaa kuvata 

joitakin tapoja toimia 

rakentavasti vuoro-

vaikutuksessa. 

Oppilas osaa asettaa 

tavoitteita kohdekie-

len opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimistaan.  

 

Oppilas osaa käyttää 

erilaisia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa eritellä 

tapoja toimia raken-

tavasti eri vuorovai-

kutustilanteissa. 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita koh-

dekielen opiskelul-

leen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia ta-

poja oppia kohde-

kieltä. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

T4  

kannustaa ja oh-

jata oppilasta huo-

maamaan mahdol-

lisuuksia käyttää 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

kohdekieltä 

omassa 

Elinikäi-

sen kie-

lenopiske-

lun val-

miuksien 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää kohde-

kieltä. 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin voi käyttää 

kohdekielen taitoa.  

 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin hän voi käyttää 

kohdekielen taitoaan 

myös koulun 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka kohde-

kielen taitoa voi 

hyödyntää omassa 

elämässä koulun 
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kohdekieltä 

omassa elämäs-

sään sekä käyttä-

mään kieltä rohke-

asti erilaisissa ti-

lanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuo-

lella 

elämässään. Op-

pilas oppii käyttä-

mään kohdekieltä 

erilaisissa tilan-

teissa koulussa ja 

koulun ulkopuo-

lella.  

kehittymi-

nen 

Oppilas käyttää jon-

kin verran kohde-

kieltä eri tilanteissa. 

ulkopuolella ja kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas käyttää 

usein kohdekieltä eri 

tilanteissa. 

ulkopuolella ja kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas käyttää 

melko luontevasti 

kohdekieltä eri ti-

lanteissa. 

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

A1.3/A2.1 

T5  

järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoi-

tella eri viestintä-

kanavia käyttäen 

suullista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilaisissa 

vuorovaikutusti-

lanteissa. 

Vuorovai-

kutus eri-

laisissa ti-

lanteissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti vies-

tintäkumppanin tu-

kemana muuta-

masta, kaikkein 

yleisimmin toistu-

vasta ja rutiinin-

omaisesta viestin-

tätilanteesta. 

 

Oppilas selviytyy sa-

tunnaisesti yleisim-

min toistuvista, rutii-

ninomaisista viestin-

tätilanteista tukeu-

tuen vielä enimmäk-

seen viestintäkump-

paniin.  

 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestintäti-

lanteista tukeutuen 

joskus viestintä-

kumppaniin. 

  

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestintä-

tilanteista.  

 

Oppilas pystyy vaih-

tamaan ajatuksia 

tai tietoja tutuissa 

ja jokapäiväisissä ti-

lanteissa. 

T6  

tukea oppilasta 

kielellisten viestin-

tästrategioiden 

käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-

dyntämään kielel-

lisiä viestintästra-

tegioita. 

 

 

Viestintä-

strategioi-

den 

käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja 

(esim. eleet, piirtä-

minen, sanastot, in-

ternet).  

 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään kaik-

kein keskeisimpiin 

sanoihin ja ilmauk-

siin. 

 

Oppilas osallistuu 

viestintään, mutta 

tarvitsee vielä usein 

apukeinoja.  

 

Oppilas osallistuu 

viestintään ja tarvit-

see vain satunnai-

sesti apukeinoja. 
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Oppilas osaa joskus 

arvailla tai päätellä 

yksittäisten sanojen 

merkityksiä asiayh-

teyden, yleistiedon 

tai muun kielitai-

tonsa perusteella.  

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt.  

Oppilas tarvitsee pal-

jon apukeinoja.  

 

Oppilas osaa pyytää 

toistamista tai hidas-

tamista.  

Oppilas osaa rea-

goida suppein sanal-

lisin ilmauksin, pienin 

elein (esim. nyökkää-

mällä), äännähdyksin 

tai muunlaisella mini-

mipalautteella. 

 

Oppilas joutuu pyytä-

mään selvennystä tai 

toistoa. 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selvennystä 

tai toistoa. 

T7  

auttaa oppilasta 

laajentamaan koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään erilai-

sia kohdekielen 

kulttuuriin liittyviä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

 

 

Viestin-

nän kult-

tuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kie-

lelle ja kulttuurille 

tyypillisimpiä koh-

teliaisuuden il-

mauksia (tervehti-

minen, hyvästely, 

kiittäminen) joissa-

kin kaikkein rutii-

ninomaisimmissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa käyttää 

muutamia kaikkein 

yleisimpiä kielelle 

ominaisia kohteliai-

suuden ilmauksia ru-

tiininomaisissa sosi-

aalisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa käyttää 

yleisimpiä kohteliaa-

seen kielenkäyttöön 

kuuluvia ilmauksia 

monissa rutiinin-

omaisissa sosiaali-

sissa tilanteissa. 

Oppilas käyttää 

yleisiä kohteliaa-

seen kielenkäyt-

töön kuuluvia il-

mauksia sosiaali-

sissa tilanteissa. 

 

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

A1.3/A2.1 
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T8 rohkaista oppi-

lasta tulkitsemaan 

ikätasolleen sopi-

via ja itseään kiin-

nostavia puhuttuja 

ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

Tekstien 

tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmärtää 

vähäisen määrän 

yksittäisiä puhut-

tuja ja kirjoitettuja 

sanoja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee kir-

jainjärjestelmän tai 

hyvin rajallisen 

määrän kirjoitus-

merkkejä. 

 

 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja 

sisältävää muutaman 

sanan mittaista kir-

joitettua tekstiä ja hi-

dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sisältävää 

kirjoitettua tekstiä ja 

hidasta puhetta 

asiayhteyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy löytä-

mään tarvitsemansa 

yksinkertaisen tie-

don lyhyestä teks-

tistä. 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä hidasta pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa tiedon ly-

hyistä, yksinkertai-

sista, itseään kiin-

nostavista vies-

teistä ja tekstin 

pääajatukset tuttua 

sanastoa sisältä-

västä, ennakoita-

vasta tekstistä. 

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

A1.3/A2.1 

T9  

tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuk-

sia harjoitella pie-

nimuotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista erilaisista 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kohdekielen 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

Tekstien 

tuotta-

mistaidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään pu-

heessa hyvin sup-

peasti käyttäen 

harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

Oppilas pystyy kerto-

maan joistakin tu-

tuista ja itselleen tär-

keistä asioista käyt-

täen suppeaa ilmai-

suvarastoa ja kirjoit-

tamaan muutaman 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perusta-

son lauserakenteita.  

 

Oppilas osaa kohta-

laisen määrän ly-

hyitä, ulkoa opetel-

tuja ilmauksia, kes-

keistä sanastoa ja 

perustason lausera-

kenteita ja pystyy 
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aiheista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

rakenteita. Oppi-

las oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

 

 

 

 

Oppilas ääntää joi-

takin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmär-

rettävästi ja osaa 

kirjoittaa joitakin 

erillisiä sanoja ja il-

maisuja. 

 

lyhyen lauseen har-

joitelluista aiheista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoitel-

lut ilmaisut ymmär-

rettävästi ja hallitsee 

hyvin suppean perus-

sanaston, muutaman 

tilannesidonnaisen il-

mauksen ja peruskie-

liopin aineksia.  

Oppilas pystyy kerto-

maan arkisista ja it-

selleen tärkeistä asi-

oista käyttäen sup-

peaa ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan yk-

sinkertaisia viestejä. 

 

Oppilas ääntää har-

joitellut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

kertomaan arkisista 

ja itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

melko suppeaa il-

maisuvarastoa ja 

kirjoittamaan 

melko yksinkertai-

sia viestejä.  

 

Oppilas ääntää har-

joitellut ilmaisut 

melko hyvin.  

 

3.4 Vieraat kielet, B2-oppimäärä 
Vieraan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

auttaa oppilasta 

hahmottamaan 

uuden 

S1 Oppilas oppii 

tuntemaan opis-

kelemansa kielen 

aseman 

Opiskelta-

van kielen 

aseman, 

keskeisten 

Oppilas osaa nimetä 

joitakin alueita, joissa 

kohdekieltä puhu-

taan. 

Oppilas osaa kertoa 

kohdekielen ase-

masta maailman kiel-

ten joukossa. 

Oppilas osaa ver-

tailla kohdekielen 

asemaa maailman 

kielten joukossa. 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia koh-

dekielen asemaan 

liittyviä ilmiöitä 
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opiskeltavan kie-

len suhde hänen 

aiemmin opiskele-

miinsa kieliin, tu-

tustumaan kysei-

sen kielen kielialu-

eeseen ja elämän-

muodon joihinkin 

keskeisiin piirtei-

siin sekä tukea op-

pilaan kielellisen 

päättelykyvyn, 

uteliaisuuden ja 

monikielisyyden 

kehittymistä 

suhteessa muihin 

kieliin. Oppilas 

oppii tuntemaan 

kohdekielen kieli-

aluetta sekä kult-

tuuria ja elämän-

muotoa. Oppilas 

oppii opiskelta-

van kielen erityis-

piirteitä ja oppii 

käyttämään niitä 

oppimisensa tu-

kena. 

erityispiir-

teiden ja 

kielialueen 

hahmotta-

minen 

  

Oppilas osaa nimetä 

joitakin kohdekielen 

keskeisimpiä erityis-

piirteitä ja käyttää 

niitä oppimisensa tu-

kena. 

 

Oppilas osaa nimetä 

joitakin alueita, joissa 

kohdekieltä puhu-

taan, sekä kielialueen 

elämänmuodon ja 

kulttuurin ilmiöitä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla kohdekielen 

keskeisimpiä eri-

tyispiirteitä ja käyt-

tää niitä oppimi-

sensa tukena. 

 

Oppilas osaa luon-

nehtia joitakin koh-

dekielen kielialueen 

kulttuurisia ja 

muita ilmiöitä. 

maailman kielten 

joukossa. 

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kohdekielen 

keskeisimpiä eri-

tyispiirteitä oppimi-

sessaan. 

 

Oppilas osaa kertoa 

kohdekielen kieli-

alueista ja niiden 

kulttuureista.  

 

Oppilas osaa kertoa 

kielialueen kulttuu-

risista ja muista il-

miöistä. 

Kielenopiskelutaidot 

T2  

rohkaista oppi-

lasta näkemään 

opiskeltavan kie-

len taito osana 

jatkuvaa oppi-

mista ja oman kie-

livarannon 

S2 Oppilas oppii löy-

tämään mahdolli-

suuksia käyttää 

kohdekieltä 

omassa elämäs-

sään.  

 

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen.  

Oppilas osaa mainita 

joitakin tilanteita, 

joissa voi käyttää 

kohdekieltä. 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin hän voi käyttää 

kohdekielen taito-

aan. 

 

Oppilas osaa käyttää 

joitakin kielenop-

pimistapoja. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää kohdekie-

len taitoaan myös 

koulun ulkopuolella 

ja koulun päätyttyä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, kuinka kohde-

kielen taitoa voi 

hyödyntää omassa 

elämässä koulun ul-

kopuolella ja kou-

lun päätyttyä. 
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karttumista, oh-

jata oppilasta löy-

tämään itselleen 

ja ikäkaudelleen 

parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä 

sekä kannustaa 

häntä käyttämään 

vähäistäkin taito-

aan myös oppi-

tuntien ulkopuo-

lella 

Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia tapoja op-

pia kieliä ja löy-

tää niistä itsel-

leen tehokkaim-

mat. 

 

Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekieltä erilai-

sissa tilanteissa 

koulussa ja kou-

lun ulkopuolella.  

 

Oppilas käyttää jon-

kin verran kohde-

kieltä eri tilanteissa. 

 

 

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas käyttää 

usein kohdekieltä 

eri tilanteissa. 

 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia ta-

poja oppia kohde-

kieltä. 

 

Oppilas käyttää 

melko luontevasti 

kohdekieltä eri ti-

lanteissa. 

 

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

T3  

järjestää oppi-

laalle tilaisuuksia 

harjoitella eri vies-

tintäkanavia käyt-

täen suullista ja 

kirjallista vuoro-

vaikutusta 

S3 Oppilas oppii toi-

mimaan erilai-

sissa suullisissa ja 

kirjallisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa. 

Vuorovaiku-

tus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy sa-

tunnaisesti viestintä-

kumppanin tuke-

mana muutamasta, 

kaikkein yleisimmin 

toistuvasta ja rutii-

ninomaisesta viestin-

tätilanteesta.  

Oppilas selviytyy sa-

tunnaisesti yleisim-

min toistuvista, rutii-

ninomaisista viestin-

tätilanteista tukeu-

tuen vielä enimmäk-

seen viestintäkump-

paniin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy 

vaihtamaan ajatuk-

sia tai tietoja tu-

tuissa ja jokapäi-

väisissä tilanteissa 

sekä toisinaan yllä-

pitämään viestintä-

tilannetta. 

T4  

tukea oppilasta 

kielellisten 

S3 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

kielellisiä 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas tarvitsee pal-

jon apukeinoja (esim. 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään kaik-

kein keskeisimpiin 

Oppilas osallistuu 

viestintään, mutta 

tarvitsee edelleen 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään 
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viestintästrategi-

oiden käytössä 

viestintästrategi-

oita vuorovaiku-

tustilanteissa.  

eleet, piirtäminen, 

sanastot, internet).  

 

Oppilas osaa joskus 

arvailla tai päätellä 

yksittäisten sanojen 

merkityksiä asiayh-

teyden, yleistiedon 

tai muun kielitai-

tonsa perusteella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ymmär-

tänyt.  

sanoihin ja ilmauk-

siin.  

 

Oppilas tarvitsee pal-

jon apukeinoja.  

Oppilas osaa pyytää 

toistamista tai hidas-

tamista.  

usein apukeinoja. 

Oppilas osaa rea-

goida suppein sa-

nallisin ilmauksin, 

pienin elein (esim. 

nyökkäämällä), 

äännähdyksin tai 

muunlaisella mini-

mipalautteella.  

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selvennystä 

tai toistoa hyvin 

usein. 

turvautuen har-

vemmin ei-kielelli-

siin ilmaisuihin.  

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppanin 

ilmaisuja omassa 

viestinnässään.  

T5  

auttaa oppilasta 

laajentamaan 

kohteliaaseen kie-

lenkäyttöön kuu-

luvien ilmausten 

tuntemustaan 

S3 Oppilas oppii 

käyttämään koh-

dekielelle ja kieli-

alueen kulttuu-

rille tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia. 

Viestinnän 

kulttuurinen 

sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 

muutamia kielelle ja 

kulttuurille tyypilli-

simpiä kohteliaisuu-

den ilmauksia (ter-

vehtiminen, hyväs-

tely, kiittäminen) 

joissakin kaikkein ru-

tiininomaisimmissa 

sosiaalisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa käyttää 

muutamia kaikkein 

yleisimpiä kielelle 

ominaisia kohteliai-

suuden ilmauksia ru-

tiininomaisissa sosi-

aalisissa kontak-

teissa.  

Oppilas osaa käyt-

tää yleisimpiä koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvia 

ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa.  

Oppilas selviytyy ly-

hyistä sosiaalisista 

tilanteista ja osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaita terveh-

dyksiä ja puhuttelu-

muotoja sekä esit-

tää kohteliaasti esi-

merkiksi pyyntöjä, 

kutsuja, ehdotuksia 

ja anteeksipyyntöjä 

ja vastata sellaisiin.   

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso A1.2 Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.1 
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T6  

rohkaista oppi-

lasta tulkitsemaan 

ikätasolleen sopi-

via ja itseään kiin-

nostavia puhut-

tuja ja kirjoitettuja 

tekstejä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan erilai-

sia puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä. 

Tekstien tul-

kintataidot 

Oppilas ymmärtää 

vähäisen määrän yk-

sittäisiä puhuttuja ja 

kirjoitettuja sanoja ja 

ilmauksia.  

 

Oppilas tuntee kir-

jainjärjestelmän tai 

hyvin rajallisen mää-

rän kirjoitusmerk-

kejä. 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja 

sisältävää muutaman 

sanan mittaista kir-

joitettua tekstiä ja hi-

dasta puhetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja.  

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sisältävää 

kirjoitettua tekstiä 

ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa yksinkertai-

sen tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä.  

 

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään 

kiinnostavien vies-

tien ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanastoa 

sisältävästä, enna-

koitavasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy hy-

vin yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayh-

teyden tukemana. 

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 so-

pivaa 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti käyt-

täen kielen 

Tekstien 

tuottamis-

taidot 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään puheessa hy-

vin suppeasti käyt-

täen harjoiteltuja 

Oppilas pystyy kerto-

maan ohjatusti jois-

takin tutuista ja itsel-

leen tärkeistä asi-

oista käyttäen 

Oppilas pystyy ker-

tomaan joistakin 

tutuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja 
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pienimuotoista 

puhumista ja kir-

joittamista kiinnit-

täen huomiota 

myös ääntämi-

seen ja tekstin si-

sällön kannalta 

oleellisimpiin ra-

kenteisiin 

keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä 

rakenteita. 

 

Oppilas oppii 

ääntämään ym-

märrettävästi. 

 

sanoja ja opeteltuja 

vakioilmaisuja.  

 

Oppilas ääntää joita-

kin harjoiteltuja il-

mauksia ymmärret-

tävästi ja osaa kirjoit-

taa joitakin erillisiä 

sanoja ja sanontoja. 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa.  

 

Oppilas osaa kirjoit-

taa joitakin sanoja ja 

lauseita.  

 

Oppilas ääntää har-

joiteltuja ilmauksia 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hyvin 

suppean perussanas-

ton, muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja peruskie-

liopin aineksia. 

 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muuta-

man lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista. 

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoitel-

lut ilmaisut ymmär-

rettävästi.  

 

Oppilas osaa hyvin 

suppean perussa-

naston, muutaman 

tilannesidonnaisen 

ilmauksen ja perus-

kieliopin aineksia. 

perustason lausera-

kenteita. 

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä ja ääntää 

harjoitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi.  

 

3.5 Saamen kieli, A-oppimäärä 
Saamen kielen A-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut oppi-

misen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1  

edistää oppilaan 

taitoa pohtia saa-

men kielen ase-

maan alkuperäis-

kansan kielenä 

liittyviä arvoja ja 

ilmiöitä sekä vah-

vistaa oppilaan 

taitoa ja haluk-

kuutta toimia saa-

menkielisissä ja 

saamelaiskulttuu-

ria vaalivissa ym-

päristöissä 

S1 Oppilas oppii tunte-

maan saamen kielen 

aseman alkuperäis-

kansan kielenä sekä 

siihen liittyviä arvoja. 

Oppilas oppii tunte-

maan saamelaiskult-

tuureita ja niihin liit-

tyviä elämänmuo-

toja. Oppilas oppii 

toimimaan saamen-

kielisissä ja saame-

laiskulttuuria vaali-

vissa ympäristöissä. 

Kielen ase-

maan ja va-

riantteihin 

liittyvien 

kysymysten 

huomaami-

nen ja kult-

tuurienväli-

nen toimin-

takyky 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saamen 

kieltä puhutaan, ja 

tietää, että sitä pu-

hutaan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa kertoa 

jotakin saamelais-

kulttuureista ja nii-

hin liittyvistä elä-

mänmuodoista 

sekä saamen kielen 

asemasta alkupe-

räiskansan kielenä. 

Oppilas osaa ker-

toa, missä saamen 

kieltä puhutaan, ja 

tietää, että sitä pu-

hutaan eri tavoin. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuureja ja niihin 

liittyviä elämän-

muotoja sekä saa-

men kielen asemaa 

alkuperäiskansan 

kielenä.  

      

Oppilas osaa toimia 

toisinaan saamen-

kielisissä ympäris-

töissä. 

Oppilas osaa ver-

tailla saamen kiel-

ten asemaa alkupe-

räiskielinä. 

  

Oppilas osaa ver-

tailla saamelaiskult-

tuureja ja niihin liit-

tyviä elämänmuo-

toja. 

 

Oppilas osaa toimia 

toisinaan saamen-

kielisissä ympäris-

töissä ja joissakin 

saamelaiskulttuuria 

vaalivissa ympäris-

töissä. 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia saa-

men kielten ase-

maa alkuperäiskan-

san kielinä.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla ja pohtia saa-

melaiskulttuureja ja 

niihin liittyviä elä-

mänmuotoja. 

 

Oppilas osaa useim-

miten toimia saa-

menkielisissä ympä-

ristöissä ja   saame-

laiskulttuuria vaali-

vissa ympäristöissä. 

T2  

kannustaa oppi-

lasta löytämään 

mahdollisuuksia 

käyttää saamen 

kieltä erilaisissa 

yhteisöissä ja 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään mahdollisuuk-

sia käyttää saamen 

kieltä erilaisissa yh-

teisöissä ja toimin-

taympäristöissä. Op-

pilas oppii löytämään 

saamelaiskulttuurin 

Saamen 

kielen tai-

don hyö-

dyntämi-

nen 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä joista-

kin yhteisöistä ja 

toimintaympäris-

töistä, joissa voi 

käyttää saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä saamenkieli-

siä yhteisöjä ja toi-

mintaympäristöjä, 

joissa voi käyttää 

saamen kieltä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla saamenkieli-

siä yhteisöjä ja toi-

mintaympäristöjä, 

joissa voi käyttää 

saamen kieltä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten saa-

men kielen taitoa 

voi hyödyntää saa-

menkielisissä yhtei-

söissä ja toimin-

taympäristöissä. 
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toimintaympäris-

töissä ja löytää it-

seään kiinnostavia 

saamelaiskulttuu-

rin ja saamelaisen 

elämänmuodon 

sisältöjä ja ilmi-

öitä 

ja saamelaisen elä-

mänmuodon sisäl-

töjä ja ilmiöitä. 

 Oppilas osaa ni-

metä joitakin saa-

melaiskulttuurin ja 

saamelaisen elä-

mänmuodon sisäl-

töjä ja ilmiöitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla saamelais-

kulttuurin ja saa-

melaisen elämän-

muodon sisältöjä ja 

ilmiöitä. 

Oppilas osaa pohtia 

saamelaiskulttuurin 

ja saamelaisen elä-

mänmuodon sisäl-

töjä ja ilmiöitä.  

T3  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan, 

millaisia säännön-

mukaisuuksia saa-

men kielessä on, 

miten samoja asi-

oita ilmaistaan 

muissa kielissä 

sekä käyttämään 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena 

S1 Oppilas oppii löytä-

mään saamen kielen 

säännönmukaisuuk-

sia ja vertailemaan 

saamen kieltä muihin 

kieliin. Oppilas oppii 

käyttämään kielitie-

don käsitteitä oppi-

misensa tukena. 

Kielellinen 

päättely 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna yhden-

mukaisuuksia saa-

men kielen ja mui-

den kielten välillä. 

Oppilas löytää saa-

men kielen sään-

nönmukaisuuksia. 

 

Oppilas osaa antaa 

joitakin esimerk-

kejä siitä, miten 

sama asia ilmais-

taan saamessa ja 

jossakin muussa 

kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin saamen 

kielen kielitiedon 

käsitteitä oppimi-

sensa tukena. 

 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintojensa pe-

rusteella johtopää-

töksiä saamen kie-

len säännönmukai-

suuksista. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten sama asia il-

maistaan saamen 

kielessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää saamen kielen 

kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa 

tukena. 

Oppilas osaa tehdä 

itsenäisesti havain-

tojensa perusteella 

johtopäätöksiä saa-

men kielen sään-

nönmukaisuuksista 

ja soveltaa niitä. 

 

Oppilas osaa ver-

rata sitä, miten 

sama asia ilmais-

taan saamen kie-

lessä ja jossakin 

muussa kielessä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

saamen kielen kieli-

tiedon käsitteitä 
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 oppimisensa tu-

kena. 

Kielenopiskelutaidot  

T4  

rohkaista oppi-

lasta asettamaan 

tavoitteita, hyö-

dyntämään moni-

puolisia tapoja 

oppia saamen 

kieltä ja arvioi-

maan oppimis-

taan itsenäisesti 

ja yhteistyössä 

sekä ohjata oppi-

lasta rakentavaan 

vuorovaikutuk-

seen, jossa tär-

keintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii asetta-

maan tavoitteita kiel-

ten opiskelulle ja op-

pii reflektoimaan op-

pimistaan itsenäisesti 

ja yhdessä muiden 

kanssa. 

 

Oppilas oppii käyttä-

mään erilaisia tapoja 

oppia kieliä ja löytää 

niistä tehokkaimmat. 

 

Oppilas oppii tapoja 

toimia vuorovaiku-

tuksessa rakenta-

vasti. 

Tavoittei-

den asetta-

minen, op-

pimisen 

reflektointi 

ja yhteistyö 

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita saa-

men kielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

Oppilas osaa aset-

taa joitakin tavoit-

teita saamen kielen 

opiskelulleen ja jos-

sain määrin reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa joitakin ta-

poja toimia raken-

tavasti vuorovaiku-

tuksessa. 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita saa-

men kielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

   

Oppilas osaa ku-

vailla tapoja toimia 

rakentavasti eri 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

 

Oppilas osaa aset-

taa tavoitteita saa-

men kielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuoli-

sesti opiskelutapo-

jaan ja oppimis-

taan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisia ta-

poja oppia saamen 

kieltä. 

 

Oppilas osaa eri-

tellä ja pohtia ta-

poja toimia raken-

tavasti monenlai-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa.  
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T5  

kehittää oppilaan 

itsenäisyyttä so-

veltaa luovasti 

kielitaitoaan sekä 

elinikäisen kiel-

tenopiskelun val-

miuksia 

S2 Oppilas oppii sovelta-

maan ja kehittämään 

kielitaitoaan itsenäi-

sesti myös koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas oppii hyö-

dyntämään ympäris-

tönsä kielellisiä virik-

keitä. 

 

Oppilaalle kehittyy 

luottamus itseensä 

kielenoppijana. 

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää saamen 

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan 

omassa elämässään 

ja miten kielitaitoa 

voi kartuttaa. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan ja 

kertoa, miten hän 

voi kehittää kielitai-

toaan koulun pää-

tyttyä. 

Oppilas osaa poh-

tia, miten hän voi 

kehittää saamen 

kielen taitoaan kou-

lun päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta 

ja suunnitelmalli-

suutta kielten opis-

kelussa. 

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

T6  

rohkaista oppi-

lasta harjoittele-

maan monenlaisia 

jokapäiväisiä vies-

tintätilanteita 

sekä toimimaan 

niissä aloitteelli-

sesti 

S3 Oppilas oppii toimi-

maan jokapäiväisissä 

viestintätilanteissa 

aloitteellisesti. 

Vuorovai-

kutus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistuvista, 

rutiininomaisista 

viestintätilanteista 

tukeutuen vielä 

enimmäkseen vies-

tintäkumppaniin. 

Oppilas pystyy vaih-

tamaan ajatuksia 

tai tietoja tutuissa 

ja 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä toisi-

naan ylläpitämään 

viestintätilannetta. 

Oppilas selviää koh-

talaisesti monenlai-

sista jokapäiväisistä 

viestintätilanteista.  

 

Oppilas pystyy ene-

nevässä määrin ole-

maan aloitteellinen 

viestintätilan-

teessa. 

Oppilas pystyy vies-

timään, osallistu-

maan keskustelui-

hin ja ilmaisemaan 

mielipiteitään 

melko vaivatto-

masti jokapäiväi-

sissä viestintätilan-

teissa. 
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T7  

ohjata oppilasta 

olemaan aktiivi-

nen viestintätilan-

teessa sekä syven-

tämään taitoaan 

käyttää saamen-

kielisiä viestinnän 

keinoja, vakiintu-

neita fraaseja, 

kierto- ja täyteil-

mauksia ja muuta 

kompensaatiota 

S3 Oppilas oppii aktiivi-

suuteen viestintäti-

lanteissa. 

 

Oppilas oppii käyttä-

mään erilaisia kielelli-

siä viestintästrategi-

oita. 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään kaik-

kein keskeisimpiin 

sanoihin ja ilmauk-

siin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja. 

 

Oppilas osaa pyytää 

toistamista tai hi-

dastamista. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään turvau-

tuen harvemmin ei-

kielellisiin ilmaisui-

hin. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jonkin 

verran soveltaa 

viestintäkumppanin 

ilmaisuja omassa 

viestinnässään.  

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään käyt-

täen tarvittaessa 

vakiosanontoja 

pyytäessään tar-

kennusta avainsa-

noista. 

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä silloin 

tällöin ja käyttää 

esim. lähikäsitettä 

tai yleisempää käsi-

tettä, kun ei tiedä 

täsmällistä 

(koira/eläin tai 

talo/mökki). 

Oppilas pystyy jos-

sain määrin 

olemaan aloitteelli-

nen viestinnän eri 

vaiheissa ja osaa 

varmistaa, onko 

viestintäkumppani 

ymmärtänyt viestin. 

 

Oppilas osaa kier-

tää tai korvata tun-

temattoman sanan 

tai 

muotoilla viestinsä 

uudelleen. 

 

Oppilas pystyy neu-

vottelemaan tunte-

mattomien ilmauk-

sien merkityksistä. 

T8  

ohjata oppilasta 

kiinnittämään 

huomiota kulttuu-

risesti sopivaan 

kielenkäyttöön 

viestinnässä, 

S3 Oppilas oppii käyttä-

mään kieltä kulttuu-

risesti sopivalla ta-

valla viestinnässä. 

Viestinnän 

kulttuuri-

nen sopi-

vuus 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kaik-

kein yleisimpiä kie-

lelle ominaisia koh-

teliaisuuden il-

mauksia 

Oppilas selviytyy ly-

hyistä sosiaalisista 

tilanteista ja osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaita terveh-

dyksiä ja 

Oppilas osaa käyt-

tää kieltä yksinker-

taisella tavalla kaik-

kein keskeisimpiin 

tarkoituksiin, kuten 

tiedonvaihtoon 

sekä mielipiteiden 

Oppilas osoittaa 

tuntevansa tär-

keimmät kohteliai-

suussäännöt. 

 

Oppilas pystyy otta-

maan 
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johon liittyy mieli-

piteiden ja asen-

teiden esiin tuo-

mista 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

puhuttelumuotoja 

sekä esittää kohte-

liaasti 

esimerkiksi pyyn-

töjä, kutsuja,  

ehdotuksia ja an-

teeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin. 

ja asenteiden asian-

mukaiseen ilmaise-

miseen.  

 

Oppilas pystyy kes-

kustelemaan kohte-

liaasti käyttäen ta-

vanomaisia ilmauk-

sia ja perustason 

viestintärutiineja. 

vuorovaikutukses-

saan huomioon joi-

takin tärkeimpiä 

kulttuurisiin käytän-

teisiin liittyviä näkö-

kohtia. 

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

T9  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tulkita erilaisia 

tekstejä, myös 

selväpiirteisiä 

asiatekstejä, joista 

hankitaan tietoa, 

ja ohjata käyttä-

mään tulkinnassa 

päättelytaitoa ja 

keskeisen sisällön 

ymmärtämistä 

S3 Oppilas oppii tulkit-

semaan erilaisia pu-

huttuja ja kirjoitet-

tuja tekstejä. 

 

Oppilas oppii erilaisia 

tekstien ymmärtä-

misstrategioita.  

Tekstien 

tulkintatai-

dot 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

muutaman sanan 

mittaista kirjoitet-

tua tekstiä ja hi-

dasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja.  

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä selkeää pu-

hetta sisältäviä 

tekstejä.   

 

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään 

kiinnostavien vies-

tien ydinsisällön ja 

tekstin pääajatuk-

set tuttua sanastoa 

sisältävästä, enna-

koitavasta tekstistä. 

Oppilas pystyy seu-

raamaan hyvin 

summittaisesti sel-

väpiirteisen asiapu-

heen pääkohtia, 

tunnistaa usein ym-

pärillään käytävän 

keskustelun aiheen, 

ymmärtää pääasiat 

tuttua sanastoa si-

sältävästä yleiskieli-

sestä tekstistä tai 

hitaasta puheesta.  

 

Oppilas osaa pää-

tellä 

Oppilas ymmärtää 

pääasiat ja joitakin 

yksityiskohtia selke-

ästä ja lähes nor-

maalitempoisesta 

yleiskielisestä pu-

heesta tai yleistajui-

sesta kirjoitetusta 

tekstistä. 

 

Oppilas ymmärtää 

yhteiseen koke-

mukseen tai yleis-

tietoon perustuvaa 

puhetta tai kirjoi-

tettua tekstiä. 
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Oppilas pystyy hy-

vin yksinkertaiseen 

päättelyyn 

asiayhteyden tuke-

mana. 

tuntemattomien 

sanojen merkityksiä 

asiayhteydestä. 

 

Oppilas löytää pää-

ajatukset, avainsa-

nat ja tärkeitä yksi-

tyiskohtia myös val-

mistautumatta. 

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

T10 

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

tuottaa puhetta ja 

kirjoitusta laaje-

nevasta aihepii-

ristä kiinnittäen 

huomiota myös 

keskeisiin raken-

teisiin ja ääntämi-

sen perussääntöi-

hin 

S3 Oppilas oppii ilmaise-

maan itseään suulli-

sesti ja kirjallisesti 

käyttäen saamen kie-

len keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä ra-

kenteita. Oppilas op-

pii ääntämään ym-

märrettävästi. 

Tekstien 

tuottamis-

taidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

puheessa hyvin 

suppeasti käyttäen 

harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää joi-

takin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmär-

rettävästi ja osaa 

kirjoittaa joitakin 

erillisiä sanoja ja sa-

nontoja. 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perus-

tason lauseraken-

teita.  

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä ja ääntää 

harjoitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. 

Oppilas pystyy ker-

tomaan jokapäiväi-

sistä ja konkreetti-

sista sekä itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen yksinker-

taisia lauseita ja 

konkreettista sa-

nastoa. 

 

Oppilas osaa hel-

posti ennakoitavan 

perussanaston ja 

monia keskeisimpiä 

rakenteita. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissakin kuin 

Oppilas osaa kuvata 

luettelomaisesti 

(ikäkaudelleen tyy-

pillisiä) jokapäiväi-

seen elämään liitty-

viä asioita käyttäen 

tavallista sanastoa 

ja joitakin idiomaat-

tisia ilmauksia sekä 

perustason raken-

teita ja joskus hiu-

kan vaativampiakin. 

 

Oppilas osaa sovel-

taa joitakin ääntä-

misen perussään-

töjä muissakin kuin 

harjoitelluissa il-

mauksissa. 
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harjoitelluissa il-

mauksissa. 

 

3.6 Saamen kieli, B2-oppimäärä 
Saamen kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

auttaa oppilasta 

hahmottamaan 

opiskelemansa 

saamen kielen 

suhde muihin saa-

men kieliin, suo-

men kieleen sekä 

hänen aiemmin 

opiskelemiinsa kie-

liin, tutustumaan 

saamen kielten pu-

huma-alueisiin, 

saamelaisaluee-

seen sekä joihinkin 

S1 Oppilas oppii tunte-

maan saamen kie-

len aseman suh-

teessa muihin kie-

liin. Oppilas oppii 

tuntemaan saamen 

kielen kielialuetta 

sekä kulttuureja ja 

elämänmuotoa. 

Opiskelta-

van kielen 

aseman, 

keskeisten 

erityispiir-

teiden ja 

kielialueen 

hahmotta-

minen 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin saamen 

kielen asemasta 

suhteessa muihin 

kieliin. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin alu-

eita, joissa saamen 

kieltä puhutaan. 

 

Oppilas osaa ker-

toa jotakin saa-

menkielisen kieli-

alueen kulttuurista. 

Oppilas tuntee saa-

men kielen aseman 

pohjoismaisten ja 

maailman kielten 

joukossa.  

 

Oppilas tuntee joi-

takin saamen kie-

len erityispiirteitä.  

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin alu-

eita, joissa saamen 

kieltä puhutaan 

sekä 

Oppilas tuntee saa-

men kielen aseman 

maailman kielten 

joukossa ja keskei-

simpiä saamen kie-

len erityispiirteitä. 

 

Oppilas osaa luon-

nehtia joitakin saa-

menkielisen kieli-

alueen kulttuurisia 

ja muita ilmiöitä. 

Oppilas osaa pohtia 

saamen kielen ase-

maan liittyviä ilmi-

öitä. 

 

Oppilas osaa kertoa 

saamen kielen kieli-

alueista ja niiden 

kulttuureista.  

 

Oppilas osaa nimetä 

saamenkieliselle kie-

lialueelle tyypillisiä 

ominaispiirteitä. 
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saamelaiskulttuu-

rin ja saamelaisen 

elämänmuodon 

keskeisiin piirtei-

siin 

saamenkielisen kie-

lialueen elämän-

muodon ja kulttuu-

rin ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot 

T2  

rohkaista oppilasta 

näkemään saamen 

kielen taito osana 

jatkuvaa oppimista 

ja oman kielivaran-

non karttumista, 

ohjata häntä löytä-

mään itselleen ja 

ikäkaudelleen par-

haiten sopivia ta-

poja oppia kieliä ja 

kannustaa häntä 

käyttämään vä-

häistäkin taitoaan 

myös oppituntien 

ulkopuolella 

S2 Oppilas oppii löytä-

mään mahdolli-

suuksia käyttää 

saamen kieltä 

omassa elämäs-

sään. Oppilas oppii 

käyttämään erilai-

sia tapoja oppia 

kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Oppi-

las oppii käyttä-

mään saamen 

kieltä erilaisissa ti-

lanteissa koulussa 

ja koulun ulkopuo-

lella.  

Elinikäisen 

kielenopis-

kelun val-

miuksien 

kehittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää saamen 

kieltä. 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas käyttää 

jonkin verran saa-

men kieltä eri tilan-

teissa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa, mihin hän voi 

käyttää saamen 

kielen taitoaan 

myös koulun ulko-

puolella ja koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää erilaisia kie-

lenoppimistapoja. 

 

Oppilas käyttää 

usein saamen 

kieltä eri tilan-

teissa. 

 

Oppilas osaa kertoa, 

kuinka saamen kie-

len taitoa voi hyö-

dyntää omassa elä-

mässä koulun ulko-

puolella ja koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osaa käyttää 

monipuolisia tapoja 

oppia saamen kieltä. 

 

Oppilas käyttää 

melko luontevasti 

saamen kieltä eri ti-

lanteissa. 

 

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

järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoi-

tella eri viestintä-

kanavia käyttäen 

suullista ja kirjal-

lista vuorovaiku-

tusta 

S3 Oppilas oppii toimi-

maan erilaisissa 

suullisissa ja kirjalli-

sissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Vuorovai-

kutus erilai-

sissa tilan-

teissa 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti vies-

tintäkumppanin tu-

kemana muuta-

masta, kaikkein 

yleisimmin toistu-

vasta ja rutiinin-

omaisesta viestin-

tätilanteesta. 

Oppilas selviytyy 

satunnaisesti ylei-

simmin toistuvista, 

rutiininomaisista 

viestintätilanteista 

tukeutuen vielä 

enimmäkseen vies-

tintäkumppaniin. 

Oppilas selviytyy 

monista rutiinin-

omaisista viestin-

tätilanteista 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppa-

niin. 

Oppilas pystyy vaih-

tamaan ajatuksia tai 

tietoja tutuissa ja 

jokapäiväisissä ti-

lanteissa sekä toisi-

naan ylläpitämään 

viestintätilannetta. 

T4  

tukea oppilasta 

kielellisten viestin-

tästrategioiden 

käytössä 

S3 Oppilas oppii hyö-

dyntämään kielelli-

siä viestintästrate-

gioita vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Viestintä-

strategioi-

den käyttö 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja 

(esim. eleet, piirtä-

minen, sanastot, 

internet). 

 

Oppilas osaa joskus 

arvailla tai päätellä 

yksittäisten sano-

jen merkityksiä 

asiayhteyden, 

yleistiedon tai 

muun kielitaitonsa 

perusteella. 

 

Oppilas osaa il-

maista, onko ym-

märtänyt. 

Oppilas tukeutuu 

viestinnässään 

kaikkein keskeisim-

piin sanoihin ja il-

mauksiin. 

 

Oppilas tarvitsee 

paljon apukeinoja.  

 

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. 

nyökkäämällä), 

äännähdyksin, tai 

muunlaisella mini-

mipalautteella.  

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään selven-

nystä tai toistoa 

hyvin usein. 

Oppilas osallistuu 

enenevässä määrin 

viestintään turvau-

tuen harvemmin ei-

kielellisiin ilmaisui-

hin.  

 

Oppilas joutuu pyy-

tämään toistoa tai 

selvennystä melko 

usein ja osaa jonkin 

verran soveltaa vies-

tintäkumppanin il-

maisuja omassa 

viestinnässään. 
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T5 

auttaa oppilasta 

laajentamaan koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvien 

ilmausten tunte-

mustaan 

S3 Oppilas oppii käyt-

tämään saamen 

kielelle ja kielialu-

een kulttuurille tyy-

pillisiä kohteliaisuu-

den ilmauksia. 

Viestinnän 

kulttuuri-

nen sopi-

vuus 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kie-

lelle ja kulttuurille 

tyypillisimpiä koh-

teliaisuuden il-

mauksia (tervehti-

minen, hyvästely, 

kiittäminen) joissa-

kin kaikkein rutii-

ninomaisimmissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia kaik-

kein yleisimpiä kie-

lelle ominaisia koh-

teliaisuuden il-

mauksia rutiinin-

omaisissa sosiaali-

sissa kontakteissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää yleisimpiä koh-

teliaaseen kielen-

käyttöön kuuluvia 

ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa kon-

takteissa. 

Oppilas selviytyy ly-

hyistä sosiaalisista ti-

lanteista ja osaa 

käyttää yleisimpiä 

kohteliaita terveh-

dyksiä ja puhuttelu-

muotoja sekä esittää 

kohteliaasti esimer-

kiksi pyyntöjä, kut-

suja, ehdotuksia ja 

anteeksipyyntöjä ja 

vastata sellaisiin.   

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

T6 

rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan ikä-

tasolleen sopivia ja 

itseään kiinnosta-

via puhuttuja ja 

kirjoitettuja teks-

tejä 

S3 Oppilas oppii ym-

märtämään erilaisia 

puhuttuja ja kirjoi-

tettuja tekstejä. 

Tekstien 

tulkintatai-

dot 

Oppilas ymmärtää 

vähäisen määrän 

yksittäisiä puhut-

tuja ja kirjoitettuja 

sanoja ja ilmauksia. 

 

Oppilas tuntee kir-

jainjärjestelmän tai 

hyvin rajallisen 

määrän kirjoitus-

merkkejä. 

Oppilas ymmärtää 

harjoiteltua, tuttua 

sanastoa ja ilmai-

suja sisältävää 

muutaman sanan 

mittaista kirjoitet-

tua tekstiä ja hi-

dasta puhetta.  

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tut-

tua sanastoa ja il-

maisuja sisältävää 

kirjoitettua tekstiä 

ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tuke-

mana. 

 

Oppilas pystyy löy-

tämään tarvitse-

mansa yksinkertai-

sen tiedon lyhyestä 

tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 

helppoja, tuttua sa-

nastoa ja ilmaisuja 

sekä selkeää puhetta 

sisältäviä tekstejä.  

 

Oppilas ymmärtää 

lyhyiden, yksinker-

taisten, itseään kiin-

nostavien viestien 

ydinsisällön ja teks-

tin pääajatukset tut-

tua sanastoa 
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sisältävästä, enna-

koitavasta tekstistä. 

 

Oppilas pystyy hyvin 

yksinkertaiseen 

päättelyyn asiayh-

teyden tukemana. 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1 Taitotaso 

A1.1/A1.2 

Taitotaso A1.2 

  

Taitotaso A1.3 

T7  

tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuk-

sia harjoitella ikä-

tasolle sopivaa pie-

nimuotoista puhu-

mista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön 

kannalta oleelli-

simpiin rakentei-

siin 

S3 Oppilas oppi ilmai-

semaan itseään 

suullisesti ja kirjalli-

sesti käyttäen kie-

len keskeistä sanas-

toa ja keskeisiä ra-

kenteita. Oppilas 

oppii ääntämään 

ymmärrettävästi. 

Tekstien 

tuottamis-

taidot 

Oppilas osaa il-

maista itseään pu-

heessa hyvin sup-

peasti käyttäen 

harjoiteltuja sanoja 

ja opeteltuja va-

kioilmaisuja. 

 

Oppilas ääntää joi-

takin harjoiteltuja 

ilmauksia ymmär-

rettävästi ja osaa 

kirjoittaa joitakin 

erillisiä sanoja ja 

sanontoja.  

Oppilas pystyy ker-

tomaan ohjatusti 

joistakin tutuista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa.  

 

Oppilas osaa kir-

joittaa joitakin sa-

noja ja lauseita.  

 

Oppilas ääntää har-

joiteltuja ilmauksia 

ymmärrettävästi.  

 

Oppilas osaa hyvin 

suppean 

Oppilas pystyy ker-

tomaan joistakin 

tutuista ja itselleen 

tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muuta-

man lyhyen lau-

seen harjoitelluista 

aiheista.  

 

Oppilas ääntää 

useimmat harjoi-

tellut ilmaisut ym-

märrettävästi.  

 

Oppilas osaa hyvin 

suppean 

Oppilas osaa rajalli-

sen määrän lyhyitä, 

ulkoa opeteltuja il-

mauksia, keskeistä 

sanastoa ja perusta-

son lauserakenteita.  

 

Oppilas pystyy ker-

tomaan arkisista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen 

suppeaa ilmaisuva-

rastoa ja kirjoitta-

maan yksinkertaisia 

viestejä.  
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perussanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja perus-

kieliopin aineksia. 

perussanaston, 

muutaman tilan-

nesidonnaisen il-

mauksen ja perus-

kieliopin aineksia. 

Oppilas ääntää har-

joitellut ilmaisut ym-

märrettävästi. 

 

3.7 Latinan kieli, B2-oppimäärä 
Latinan B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisäl-

töalue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet 

Arvioin-

nin 

kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1  

ohjata oppilasta jä-

sentämään käsitys-

tään osaamiensa 

kielten keskinäi-

sestä suhteesta 

sekä ymmärtämään 

latinan merkitys eu-

rooppalaisena kie-

lenä ja romaanisten 

kielten pohjana 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan latinan 

kielen aseman 

suhteessa muihin 

kieliin. Oppilas 

ymmärtää latinan 

kielen merkityksen 

eurooppalaisena 

kielenä ja romaa-

nisten kielten poh-

jana. 

Latinan 

kielen 

aseman, 

keskeis-

ten eri-

tyispiir-

teiden ja 

kielialu-

een hah-

motta-

minen 

Oppilas osaa kuvata 

pääpiirteittäin lati-

nan kielen asemaa 

maailman kielten 

joukossa. 

  

Oppilas osaa kuvata 

latinan kielen ase-

maa maailman kiel-

ten joukossa ja sen 

merkitystä euroop-

palaisena kielenä ja 

romaanisten kielten 

pohjana. 

  

Oppilas osaa vertailla 

latinan kielen asemaa 

maailman kielten 

joukossa ja kuvata 

sen merkitystä eu-

rooppalaisena kie-

lenä ja romaanisten 

kielten pohjana. 

 

  

Oppilas osaa vertailla 

ja pohtia latinan kie-

len asemaa maail-

man kielten joukossa 

ja pohtia sen merki-

tystä eurooppalai-

sena kielenä ja ro-

maanisten kielten 

pohjana.  
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T2  

auttaa oppilasta 

tunnistamaan ja 

ymmärtämään lati-

nan kieleen ja antii-

kin kulttuuriin liitty-

viä ilmiöitä ja niiden 

vaikutuksia läpi kes-

kiajan nykypäivään 

asti 

S1 Oppilas oppii hah-

mottamaan lati-

nan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin 

liittyviä ilmiöitä ja 

niiden vaikutuksia 

läpi keskiajan ny-

kypäivään asti.  

Latinan 

kielen ja 

antiikin 

kulttuu-

rin mer-

kityksen 

hahmot-

taminen 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin antii-

kin kulttuurin ilmi-

öitä. 

Oppilas osaa kuvata 

joitakin latinan kie-

leen ja antiikin kult-

tuuriin liittyviä ilmi-

öitä ja niiden vaiku-

tuksia läpi keskiajan 

nykypäivään asti.  

Oppilas osaa eritellä 

latinan kieleen ja an-

tiikin kulttuuriin liit-

tyviä ilmiöitä ja poh-

tia niiden vaikutuk-

sia läpi keskiajan ny-

kypäivään asti. 

Oppilas osaa eritellä 

ja pohtia latinan kie-

leen ja antiikin kult-

tuuriin liittyviä ilmi-

öitä ja arvioida niiden 

vaikutuksia läpi kes-

kiajan nykypäivään 

asti. 

Kielenopiskelutaidot  

T3  

rohkaista oppilasta 

asettamaan tavoit-

teita, hyödyntä-

mään monipuolisia 

tapoja oppia kieliä 

ja arvioimaan oppi-

mistaan itsenäisesti 

ja yhteistyössä sekä 

ohjata oppilasta ra-

kentavaan vuoro-

vaikutukseen, jossa 

tärkeintä on viestin 

välittyminen 

S2 Oppilas oppii aset-

tamaan tavoitteita 

kielten opiskelul-

leen ja oppii ref-

lektoimaan oppi-

misprosessiaan it-

senäisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa. Oppilas 

oppii käyttämään 

erilaisia tapoja op-

pia kieliä ja löytää 

niistä itselleen te-

hokkaimmat. Op-

pilas oppii tapoja 

toimia 

Tavoit-

teiden 

asetta-

minen, 

oppimi-

sen ref-

lektointi 

ja yhteis-

työ  

Oppilas osaa ohjat-

tuna asettaa joita-

kin tavoitteita lati-

nan kielen opiske-

lulleen.  

 

Oppilas osaa ohjat-

tuna reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan.  

Oppilas osaa asettaa 

joitakin tavoitteita 

latinan kielen opiske-

lulleen. 

 

Oppilas osaa jossain 

määrin reflektoida 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa käyttää 

joitakin kielenop-

pimistapoja. 

 

Oppilas osaa tunnis-

taa joitakin tapoja 

Oppilas osaa asettaa 

tavoitteita latinan 

kielen opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida opiskelutapo-

jaan ja oppimistaan.  

 

Oppilas osaa käyttää 

erilaisia kielenop-

pimistapoja. 

   

Oppilas osaa kuvailla 

tapoja toimia raken-

tavasti eri vuorovai-

kutustilanteissa.  

Oppilas osaa asettaa 

tavoitteita latinan 

kielen opiskelulleen.  

 

Oppilas osaa reflek-

toida monipuolisesti 

opiskelutapojaan ja 

oppimistaan. 

 

Oppilas osaa käyttää 

monipuolisia tapoja 

oppia latinan kieltä. 

 

Oppilas osaa eritellä 

ja pohtia tapoja toi-

mia rakentavasti 
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vuorovaikutuk-

sessa rakentavasti. 

toimia rakentavasti 

vuorovaikutuksessa. 

monenlaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa. 

T4  

kehittää oppilaan it-

senäisyyttä soveltaa 

luovasti kielitaito-

aan sekä elinikäisen 

kieltenopiskelun 

valmiuksia 

S2 Oppilas oppii so-

veltamaan ja ke-

hittämään kielitai-

toaan itsenäisesti 

myös koulun pää-

tyttyä. Oppilas op-

pii hyödyntämään 

ympäristönsä kie-

lellisiä virikkeitä. 

Oppilaalle kehittyy 

luottamus it-

seensä kielenoppi-

jana. 

Elinikäi-

sen kie-

lenopis-

kelun 

valmiuk-

sien ke-

hittymi-

nen 

Oppilas osaa mai-

nita joitakin tilan-

teita, joissa voi 

käyttää latinaa. 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin hän voi käyt-

tää latinan kielen tai-

toaan ja miten kieli-

taitoa voi kartuttaa. 

Oppilas osaa kertoa, 

mihin hän voi käyttää 

latinan taitoaan ja 

kertoa, miten hän voi 

kehittää kielitaitoaan 

koulun päätyttyä. 

Oppilas osaa pohtia, 

miten hän voi 

kehittää latinan kie-

len taitoaan koulun 

päätyttyä. 

 

Oppilas osoittaa 

oma-aloitteisuutta ja 

suunnitelmallisuutta 

kielten opiskelussa. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

T5  

opastaa oppilas tu-

tustumaan latinan 

muoto- ja lauseopin 

pääpiirteisiin, kes-

keiseen sanastoon 

ja ääntämisen peri-

aatteisiin sekä jä-

sentelemään opitta-

vaa kieliainesta 

S3 Oppilas oppii lati-

nan kielen kieli-

tietoa, keskeistä 

sanastoa ja ääntä-

mistä. 

 

 

Kielitie-

don 

muo-

dostu-

minen 

Oppilas osaa vähäi-

sen määrän kielen 

sanastoa sekä 

muoto- ja lauseop-

pia.  

Oppilas osaa jonkin 

verran latinan 

muoto- ja lauseop-

pia, kielen sanastoa 

ja joitakin ääntämi-

sen pääsääntöjä. 

 

  
 

Oppilas osaa keskei-

siä asioita latinan 

muoto- ja lause-

opista.  

 

Oppilas osaa latinan 

kielen keskeistä sa-

nastoa ja keskeisiä 

ääntämisen pää-

sääntöjä. 

Oppilas osaa keskei-

set asiat latinan 

muoto- ja lause-

opista. 

 

Oppilas osaa latinan 

kielen keskeisen sa-

naston ja ääntämisen 

pääsäännöt.  
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T6  

tarjota oppilaalle ti-

laisuuksia harjoitella 

pienimuotoista 

suullista ja kirjallista 

viestintää latinan 

kielelle tyypillisissä 

asiayhteyksissä 

S3 Oppilas oppii suul-

lista ja kirjallista 

viestintää. 

 

Taito 

käyttää 

kieltä 

erilai-

sissa ti-

lanteissa 

Oppilas osaa jonkin 

verran tuttua sa-

nastoa ja vakiintu-

neita ilmauksia. 

Oppilas osaa toimia 

muutamassa kielen-

käyttötilanteessa 

käyttäen tuttua sa-

nastoa ja vakiintu-

neita ilmauksia.  

Oppilas osaa toimia 

kielenkäyttötilan-

teissa, jotka liittyvät 

tuttuihin aiheisiin 

käyttäen tuttua sa-

nastoa ja vakiintu-

neita ilmauksia. 

Oppilas osaa toimia 

monenlaisissa kielen-

käyttötilanteissa, 

jotka liittyvät tuttui-

hin tai yleisiin aihei-

siin käyttäen tuttua 

sanastoa ja vakiintu-

neita ilmauksia.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita ja tuottaa tekstejä 

T7  

rohkaista oppilasta 

ottamaan selvää 

asiayhteyden avulla 

helposti ennakoita-

vasta puheesta tai 

kirjoitetusta teks-

tistä 

S3 Oppilas oppii tul-

kitsemaan puhut-

tua tai kirjoitettua 

tekstiä asiayhtey-

den avulla. 

Tekstien 

tulkinta-

taidot 

Oppilas ymmärtää 

vähäisen määrän 

yksittäisiä puhut-

tuja ja kirjoitettuja 

sanoja ja ilmauksia. 

Oppilas ymmärtää 

tuttua sanastoa ja 

tuttuja ilmaisuja si-

sältävää muutaman 

sanan mittaista kir-

joitettua tekstiä ja 

hidasta puhetta. 

 

Oppilas tunnistaa 

tekstistä yksittäisiä 

tietoja. 

Oppilas ymmärtää 

tuttua sanastoa ja 

tuttuja ilmaisuja si-

sältävää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta pu-

hetta. 

 

Oppilas pystyy löytä-

mään tarvitsemansa 

yksinkertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 

Oppilas ymmärtää 

pääasiassa tuttua sa-

nastoa ja tuttuja il-

maisuja sisältävää 

laajempaa kirjoitet-

tua tekstiä ja hidasta 

puhetta asiayhtey-

den tukemana. 

 

Oppilas ymmärtää ly-

hyiden, yksinkertais-

ten, itseään kiinnos-

tavien viestien ydinsi-

sällön ja tekstin pää-

ajatukset tuttua sa-

nastoa sisältävästä, 

ennakoitavasta teks-

tistä.  
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T8  

tarjota oppilaalle ti-

laisuuksia harjoitella 

pienimuotoista pu-

humista ja kirjoitta-

mista kiinnittäen 

huomiota myös 

ääntämiseen ja 

tekstin sisällön kan-

nalta oleellisimpiin 

rakenteisiin 

S3 Oppilas oppii il-

maisemaan itse-

ään suullisesti ja 

kirjallisesti. Oppi-

las oppii ääntä-

mään ymmärret-

tävästi. 

Tekstien 

tuotta-

mistai-

dot 

Oppilas osaa il-

maista itseään 

muutamalla sanalla 

kirjallisesti ja suulli-

sesti. 

Oppilas osaa ilmaista 

itseään puheessa hy-

vin suppeasti käyt-

täen tuttuja ja harjoi-

teltuja sanoja ja ope-

teltuja vakioilmaisuja 

sekä kirjoittamaan 

muutamia lauseita. 

 

Oppilas ääntää pää-

osin ymmärrettä-

västi.  

Oppilas osaa kertoa 

joistakin tutuista ja 

itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen sup-

peaa ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittaa muuta-

man lyhyen lauseen 

harjoitelluista ai-

heista. 

 

Oppilas osaa ääntää 

ymmärrettävästi. 

Oppilas osaa kertoa 

tai kirjoittaa arkisista 

ja itselleen tärkeistä 

asioista käyttäen sup-

peaa ilmaisuvarastoa 

ja kirjoittamaan yk-

sinkertaisia viestejä. 

 

Oppilas osaa ääntää 

hyvin. 

 

4 Matematiikka 
Matematiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut 

oppimisen tavoit-

teet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1  

vahvistaa oppilaan 

motivaatiota, posi-

tiivista minäkuvaa 

S1–S6      Ei vaikuta arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena.  
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ja itseluottamusta 

matematiikan op-

pijana 

Oppilaita ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

T2  

kannustaa oppi-

lasta ottamaan 

vastuuta matema-

tiikan oppimisesta 

sekä yksin että yh-

dessä toimien 

S1–S6 Oppilas aloittaa 

työskentelyn, yllä-

pitää sitä ja arvioi, 

milloin työskentely 

on saatu päätök-

seen. Oppilas osal-

listuu omatoimi-

sesti ryhmän toi-

mintaan. 

Vastuunot-

taminen 

opiskelusta 

Oppilas kykenee 

aloittamaan työs-

kentelyn ja ohjat-

tuna ylläpitämään 

sitä. 

Oppilas työskente-

lee osin itsenäisesti 

ja saattaa työsken-

telyn ohjattuna lop-

puun. Oppilas osal-

listuu ryhmän toi-

mintaan vaihtele-

vasti. 

Oppilas ottaa vas-

tuuta omasta oppi-

misestaan ja osallis-

tuu rakentavasti 

ryhmän toimintaan. 

Oppilas ottaa vas-

tuuta ryhmän toi-

minnasta ja kannus-

taa omalla esimer-

killään muut ryh-

män jäsenet paran-

tamaan suoritus-

taan. 

Työskentelyn taidot  

T3  

ohjata oppilasta 

havaitsemaan ja 

ymmärtämään op-

pimiensa asioiden 

välisiä yhteyksiä 

S1–S6 Oppilas havaitsee 

ja ymmärtää oppi-

miensa asioiden 

välisiä yhteyksiä. 

Hän osaa kuvailla, 

selittää ja soveltaa 

ymmärtämäänsä. 

Opittujen 

asioiden 

yhteydet 

Oppilas havaitsee 

ohjattuna opitta-

vien asioiden välisiä 

yhteyksiä. 

Oppilas havaitsee ja 

kuvailee oppi-

miensa asioiden vä-

lisiä yhteyksiä. 

Oppilas löytää ja 

selittää perustellen 

oppimiensa asioi-

den välisiä yhteyk-

siä. 

Oppilas yhdistää 

oppimiaan asioita 

ja ymmärtää, mistä 

opittujen asioiden 

yhteys johtuu. 

T4  

kannustaa oppi-

lasta harjaantu-

maan täsmälliseen 

S1–S6 Oppilas ilmaisee 

matemaattista 

ajatteluaan täs-

mällisesti eri 

Matemaat-

tinen il-

maisu 

Oppilas ilmaisee 

ohjattuna mate-

maattista 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista ajat-

teluaan joko suulli-

sesti tai kirjallisesti. 

Oppilas ilmaisee 

matemaattista ajat-

teluaan sekä 

Oppilas ilmaisee 

perustellen mate-

maattista ajattelu-

aan. 
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matemaattiseen il-

maisuun suullisesti 

ja kirjallisesti 

ilmaisukeinoja 

käyttäen. 

ajatteluaan jollakin 

ilmaisukeinolla. 

suullisesti että kir-

jallisesti. 

T5  

tukea oppilasta 

loogista ja luovaa 

ajattelua vaativien 

matemaattisten 

tehtävien ratkaise-

misessa ja siinä 

tarvittavien taito-

jen kehittymisessä 

S1–S6 Oppilas jäsentää 

ongelmia, tunnis-

taa niistä mate-

maattista infor-

maatiota ja ratkai-

see niitä hyödyn-

täen matematiikan 

menetelmiä. 

 

Ongelman-

ratkaisutai-

dot 

Oppilas jäsentää 

ohjattuna ongelmia 

ja ratkaisee osia on-

gelmasta.  

Oppilas ratkaisee 

ohjattuna loogista 

ja luovaa ajattelua 

vaativia tehtäviä. 

Oppilas jäsentää 

ongelmia ja ratkai-

see niitä sekä tutkii, 

onko olemassa 

muita ratkaisuvaih-

toehtoja.  

Oppilas osaa luo-

vasti hyödyntää eri 

ratkaisumenetel-

miä.  

T6  

ohjata oppilasta 

arvioimaan ja ke-

hittämään mate-

maattisia ratkaisu-

jaan sekä tarkaste-

lemaan kriittisesti 

tuloksen mielek-

kyyttä 

S1–S6 Oppilas arvioi ja 

kehittää mate-

maattista ratkaisu-

aan ja tarkastelee 

kriittisesti tuloksen 

mielekkyyttä. 

 

Taito arvi-

oida ja ke-

hittää ma-

temaattisia 

ratkaisuja 

Oppilas selittää oh-

jattuna tuotta-

mansa ratkaisun ja 

pohtii ohjattuna tu-

loksen mielek-

kyyttä. 

Oppilas selittää laa-

timansa ratkaisun, 

pohtii tuloksen 

mielekkyyttä ja ar-

vioi ohjattuna rat-

kaisuaan. 

Oppilas tarkastelee 

kriittisesti mate-

maattista ratkaisu-

aan ja tuloksen 

mielekkyyttä. 

Oppilas arvioi ja 

tarvittaessa kehit-

tää ratkaisuaan. 

T7  

rohkaista oppilasta 

soveltamaan mate-

matiikkaa muissa-

kin oppiaineissa ja 

S1–S6 Oppilas tunnistaa 

ja käyttää mate-

matiikkaa eri ym-

päristöissä ja toi-

sissa oppiaineissa 

Matematii-

kan sovel-

taminen 

Oppilas tunnistaa 

matemaattisten tai-

tojen tarpeellisuu-

den ja tietää ongel-

man 

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa 

muotoillen ongel-

mia matematiikan 

kielelle annettuja 

Oppilas soveltaa 

matematiikkaa eri 

ympäristöissä muo-

toillen 

Oppilas antaa esi-

merkkejä, kuinka 

matematiikkaa so-

velletaan yhteis-

kunnassa. Oppilas 
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ympäröivässä yh-

teiskunnassa 

sekä muotoilee 

ongelmia matema-

tiikan kielelle. 

matemaattisen 

muotoilun tarpeel-

lisuuden. 

esimerkkejä nou-

dattaen. 

reaalimaailman on-

gelmia matematii-

kan kielelle.   

hyödyntää mate-

matiikan taitojaan 

eri tilanteissa. 

T8  

ohjata oppilasta 

kehittämään tie-

donhallinta- ja 

analysointitaito-

jaan sekä opastaa 

tiedon kriittiseen 

tarkasteluun 

S1, S4, S6 Oppilas hankkii ja 

analysoi tietoa ja 

pohtii sen toden-

peräisyyttä ja mer-

kitsevyyttä. 

Tiedon ana-

lysointi ja 

kriittinen 

tarkastelu 

Oppilas osaa ver-

tailla ohjattuna tie-

toa matemaatti-

sella perusteella. 

Oppilas käsittelee 

ja esittää tietoa an-

netun esimerkin 

mukaisesti. 

Oppilas hankkii, kä-

sittelee ja esittää 

tietoa sekä pohtii 

sen uskottavuutta. 

Oppilas soveltaa 

tiedonhallinta- ja 

analysointitaitoja, 

tulkitsee tietoa 

sekä arvioi tiedon 

luotettavuutta. 

 

T9  

opastaa oppilasta 

soveltamaan tieto- 

ja viestintäteknolo-

giaa matematiikan 

opiskelussa sekä 

ongelmien ratkai-

semisessa 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

tarkoituksenmu-

kaista teknologiaa 

matematiikan 

opiskelussa ja on-

gelmia ratkaista-

essa.  

 

 

Tieto- ja 

viestintä-

teknologian 

käyttö 

Oppilas tutustuu 

matematiikan oppi-

mista tukevaan oh-

jelmistoon ja käyt-

tää sitä ohjatusti. 

Oppilas valitsee ja 

käyttää sopivaa oh-

jelmistoa omien 

tuotosten laatimi-

seen ja matematii-

kan opiskeluun. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa mate-

maattisten ongel-

mien tarkastelemi-

seen ja ratkaisemi-

seen. 

Oppilas soveltaa ja 

yhdistää tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa tutkivassa ja 

luovassa työskente-

lyssä sekä arvioi sen 

hyötyjä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet 

T10  

ohjata oppilasta 

vahvistamaan 

päättely- ja 

S1, S2 Oppilas tekee pää-

telmiä ja laskelmia 

arjen toiminto-

jensa tueksi. Hän 

Päättely- ja 

laskutaito 

Oppilas laskee 

päässään lyhyitä 

laskutoimituksia ja 

löytää ohjattuna 

Oppilas laskee 

päässään yksittäisiä 

laskutoimituksia ja 

löytää 

Oppilas käyttää ak-

tiivisesti päättely- 

ja päässälaskutai-

toa. 

Oppilas laskee 

päässään monivai-

heisia laskutoimi-

tuksia ja soveltaa 
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päässälaskutaitoa 

sekä kannustaa op-

pilasta käyttämään 

laskutaitoaan eri 

tilanteissa 

rohkaistuu käyttä-

mään päässälasku-

taitoaan. 

matemaattisia 

säännönmukai-

suuksia. 

matemaattisia 

säännönmukai-

suuksia. 

 päättelykykyään eri 

tilanteissa. 

T11  

ohjata oppilasta 

kehittämään kyky-

ään laskea perus-

laskutoimituksia 

rationaaliluvuilla 

S2 Oppilas laskee pe-

ruslaskutoimituk-

sia rationaalilu-

vuilla. 

Peruslasku-

toimitukset 

rationaali-

luvuilla 

Oppilas laskee sa-

mannimisten, posi-

tiivisten murtoluku-

jen yhteen- ja vä-

hennyslaskuja.  Op-

pilas kertoo murto-

luvun kokonaislu-

vulla.  

Oppilas laskee posi-

tiivisten murtoluku-

jen yhteen- ja vä-

hennyslaskuja.    

 

Oppilas kertoo ja 

jakaa murtoluvun 

kokonaisluvulla.  

Oppilas laskee suju-

vasti peruslaskutoi-

mituksia rationaali-

luvuilla. 

 

Oppilas hyödyntää 

rationaalilukujen 

peruslaskutoimituk-

sia ongelmanratkai-

sussa.   

T12  

tukea oppilasta 

laajentamaan luku-

käsitteen ymmär-

tämistä reaalilukui-

hin 

S2 Oppilas ymmärtää 

reaalilukujen al-

gebrallisia, järjes-

tys- ja tarkkuus-

ominaisuuksia 

sekä tutustuu pii-

hin ja neliöjuu-

reen. 

Lukukäsite Oppilas ymmärtää 

lukujoukkojen si-

säkkäisyyden ja si-

joittaa annetun de-

simaaliluvun luku-

suoralle. 

Oppilas kuvailee, 

millaisia lukuja on 

eri lukujoukoissa, ja 

sijoittaa niitä luku-

suoralle. Oppilas 

pyöristää luvun an-

nettuun tarkkuu-

teen. 

Oppilas tunnistaa 

rationaaliluvun ja 

irrationaaliluvun 

eron.  

 

Oppilas pyöristää 

luvun oikeaan tark-

kuuteen. 

Oppilas ymmärtää 

tarkan arvon ja li-

kiarvon eron sekä 

määrittää lukujen 

suuruusjärjestyk-

sen. 

T13  

tukea oppilasta 

laajentamaan ym-

märrystään pro-

senttilaskennasta 

S2, S6 Oppilas ymmärtää 

prosentin ja pro-

senttiyksikön kä-

sitteet ja kertoo 

niiden käytöstä eri 

Prosentin 

käsite ja 

prosentti-

laskenta 

Oppilas selittää, 

päättelee tai laskee 

prosenttiosuuden 

ja prosenttiluvun 

Oppilas laskee pro-

senttiosuuden ja 

prosenttiluvun 

osoittaman määrän 

kokonaisuudesta 

Oppilas osaa käyt-

tää prosenttilas-

kennan eri mene-

telmiä. 

Oppilas ymmärtää 

prosentin ja pro-

senttiyksikön väli-

sen eron. Oppilas 

tekee suhteellista 



113 
 

tilanteissa. Hän 

laskee prosentti-

osuuden, prosent-

tiluvun osoittaman 

määrän, sekä 

muutos- ja vertai-

luprosentin. 

osoittaman mää-

rän. 

sekä laskee muu-

toksen suuruuden 

ja muutoksen pro-

sentteina. 

vertailua ja hyödyn-

tää prosenttilasken-

taa eri tilanteissa.  

T14  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

tuntemattoman 

käsite ja kehittä-

mään yhtälönrat-

kaisutaitojaan 

S3, S4 Oppilas ymmärtää 

tuntemattoman ja 

lausekkeen käsit-

teet sekä ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen ja vaillinaisen 

toisen asteen yh-

tälöitä päättele-

mällä ja symboli-

sesti. 

Tuntemat-

toman kä-

site ja yhtä-

lönratkaisu-

taidot 

Oppilas yhdistää sa-

manmuotoisia ter-

mejä.  

 

Oppilas ratkaisee 

ohjattuna ensim-

mäisen asteen yh-

tälöitä ja päättelee 

ohjattuna vaillinai-

sen toisen asteen 

yhtälön jonkin rat-

kaisun.  

Oppilas sieventää 

lausekkeita.  

 

Oppilas ymmärtää 

yhtäsuuruuden säi-

lymisen ja ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen yhtälön tai 

vaillinaisen toisen 

asteen yhtälön joko 

päättelemällä tai 

symbolisesti.  

Oppilas ymmärtää 

yhtäsuuruuden kä-

sitteen ja ratkaisee 

ensimmäisen as-

teen yhtälön ja vail-

linaisen toisen as-

teen yhtälön sym-

bolisesti. 

Oppilas käyttää su-

juvasti tuntema-

tonta yhtälön muo-

dostamisessa ja 

hyödyntää yhtälön-

ratkaisun taitoja 

ongelmanratkai-

sussa.   

 

 

T15 

ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

muuttujan käsite ja 

tutustuttaa funk-

tion käsitteeseen 

ja ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

S3, S4 Oppilas laajentaa 

käsitystään muut-

tujista kahden 

muuttujan yhtälöi-

hin ja piirtää en-

simmäisen ja toi-

sen asteen funk-

tion kuvaajia. 

Muuttujan 

ja funktion 

käsitteet 

sekä kuvaa-

jien tulkit-

seminen ja 

tuottami-

nen 

Oppilas laskee lau-

sekkeen arvon ja lu-

kee leikkauspistei-

den koordinaatteja.  

Oppilas piirtää oh-

jattuna ensimmäi-

sen asteen funktion 

Oppilas sijoittaa 

muuttujan paikalle 

lukuarvoja ja saa-

tuja pisteitä koordi-

naatistoon.  

Oppilas piirtää en-

simmäisen asteen 

funktion kuvaajan 

Oppilas ymmärtää 

muuttujan ja funk-

tion käsitteet sekä 

osaa piirtää funk-

tion kuvaajia.  

 

Oppilas osaa tulkita 

kuvaajia 

Oppilas käyttää yh-

tälöparia ongel-

manratkaisussa ja 

ymmärtää 

yhtälönratkaisun 

geometrisen merki-

tyksen.  
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funktion kuvaajan 

tulkitsemista ja 

tuottamista 

Oppilas tekee pää-

telmiä funktion ja 

sen kuvaajan väli-

sestä yhteydestä. 

kuvaajan koordi-

naatistoon. 

ja ratkaisee ohjat-

tuna yhtälöparin 

graafisesti tai al-

gebrallisesti. 

monipuolisesti. Op-

pilas ratkaisee an-

netun yhtälöparin 

graafisesti ja algeb-

rallisesti. 

T16  

tukea oppilasta 

ymmärtämään 

geometrian käsit-

teitä ja niiden väli-

siä yhteyksiä 

S5 Oppilas tuntee pis-

teen, suoran, kul-

man, janan ja puo-

lisuoran käsitteet 

ja niihin liittyviä 

ominaisuuksia. 

Hän nimeää moni-

kulmioita, tietää 

niiden ominaisuuk-

sia ja laskee niiden 

piirejä. Oppilas 

ymmärtää sym-

metriaan ja yhden-

muotoisuuteen 

liittyviä ominai-

suuksia ja verran-

nollisuutta. 

Geometrian 

käsitteiden 

ja niiden 

välisten yh-

teyksien 

hahmotta-

minen 

Oppilas tunnistaa ja 

nimeää kulmia ja 

monikulmioita ja 

laskee ohjattuna 

niihin liittyviä las-

kuja. 

 

Oppilas piirtää suo-

ran suhteen sym-

metrisiä kuvioita.  

Oppilas piirtää pis-

teen suhteen sym-

metrisiä kuvioita.  

 

Oppilas löytää vas-

tinosat yhdenmuo-

toisista kuvioista ja 

käyttää ohjattuna 

verrantoa.   

Oppilas hyödyntää 

perustellen geo-

metrian peruskäsit-

teisiin ja yhden-

muotoisuuteen liit-

tyviä ominaisuuk-

sia.  

 

Oppilas käyttää ver-

rantoa ja ymmärtää 

mittakaavan käsit-

teen. 

Oppilas käyttää yh-

denmuotoisuutta ja 

verrantoa ongel-

manratkaisussa.  

T17  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ja 

hyödyntämään 

suorakulmaiseen 

S5 Oppilas ymmärtää 

suorakulmaisen 

kolmion ominai-

suuksia ja hyödyn-

tää Pythagoraan 

Suorakul-

maisen kol-

mion ja ym-

pyrän omi-

naisuuksien 

Oppilas laskee oh-

jattuna hypotenuu-

san pituuden käyt-

tämällä Pythago-

raan lausetta.  

Oppilas ratkaisee 

suorakulmaisen 

kolmion sivun pi-

tuuden Pythago-

raan lauseella ja 

Oppilas ratkaista 

annetusta suorakul-

maisesta kolmiosta 

kulmien suuruudet 

ja sivujen pituudet.  

Oppilas käyttää Pyt-

hagoraan lausetta 

ja sen käänteislau-

setta sekä 
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kolmioon ja ympy-

rään liittyviä omi-

naisuuksia 

lausetta ja trigono-

metrisia funktioita. 

Oppilas tietää ym-

pyrään liittyviä kä-

sitteitä ja ominai-

suuksia sekä osaa 

laskea ympyrän 

kehän pituuden. 

hahmotta-

minen 

 

Oppilas tunnistaa 

ympyrään liittyviä 

käsitteitä ja laskee 

ohjattuna ympyrän 

kehän pituuden. 

 

käyttää ohjattuna 

trigonometriaa.  

 

Oppilas laskee ym-

pyrän kehän pituu-

den. 

Oppilas ymmärtää 

kehäkulman ja kes-

kuskulman käsit-

teet sekä laskee 

keskuskulmaa vas-

taavan kaaren pi-

tuuden. 

trigonometriaa on-

gelmanratkaisussa.  

T18  

kannustaa oppi-

lasta kehittämään 

taitoaan laskea 

pinta-aloja ja tila-

vuuksia 

S5 Oppilas tietää ava-

ruuskappaleisiin 

liittyviä nimityksiä 

ja ominaisuuksia. 

Hän osaa laskea 

tasokuvioiden 

pinta-aloja sekä 

kappaleiden tila-

vuuksia ja vaipan 

pinta-aloja. Hän 

soveltaa tietojaan 

käytännön tilantei-

siin, sekä tekee 

pinta-alayksiköi-

den, tilavuusyksi-

köiden ja vetomit-

tojen välillä muun-

noksia. 

Pinta-alo-

jen ja tila-

vuuksien 

laskutaito 

Oppilas muuntaa 

yleisimmin käytet-

tyjä pinta-alan ja ti-

lavuuden yksiköitä.  

 

Oppilas osaa laskea 

suorakulmion 

pinta-alan ja suora-

kulmaisen särmiön 

tilavuuden. 

Oppilas muuntaa 

pinta-alan ja tila-

vuuden yksiköitä.  

 

Oppilas laskee ylei-

simpien tasokuvioi-

den pinta-alat ja 

kappaleiden tila-

vuudet.  

Oppilas osaa pinta-

ala- ja tilavuusyksi-

köiden muunnok-

sia.  

 

Oppilas laskee yk-

sittäisen tasokuvion 

pinta-alan ja kappa-

leen tilavuuden 

sekä vaipan pinta-

alan.  

 

Oppilas laskee kes-

kuskulmaa vastaa-

van sektorin pinta-

alan. 

Oppilas laskee mo-

niosaisen tasoku-

vion pinta-alan, 

kappaleen tilavuu-

den ja vaipan pinta-

alan sekä hyödyn-

tää osaamistaan 

ongelmanratkai-

sussa. 
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T19  

ohjata oppilasta 

määrittämään ti-

lastollisia tunnus-

lukuja ja laske-

maan todennäköi-

syyksiä 

S6 Oppilas hallitsee 

aineistojen kerää-

misen, luokittelun, 

analysoinnin ja ra-

portoinnin. Oppi-

las lukee ja tulkit-

see diagrammeja 

sekä tekee ennus-

teita niihin perus-

tuen. Oppilas las-

kee keskiarvon ja 

määrittää tyyp-

piarvon sekä medi-

aanin ja tekee nii-

den perusteella 

päätelmiä. Oppilas 

määrittää klassi-

sen ja tilastollisen 

todennäköisyyden 

sekä ymmärtää nii-

den antamaa in-

formaatiota. 

Tilastolliset 

tunnuslu-

vut ja to-

dennä-

köisyyslas-

kenta 

Oppilas lukee tie-

don pylväs-, viiva- 

ja ympyrädiagram-

mista sekä taulu-

kosta.  

 

Oppilas laskee kes-

kiarvon ja määrit-

tää ohjattuna tyyp-

piarvon ja mediaa-

nin.  

 

Oppilas päättelee 

ohjattuna todennä-

köisyyksiä.  

 

Oppilas osaa esit-

tää tiedon sopivalla 

diagrammilla tai 

taulukolla.  

 

Oppilas laskee ta-

vallisimpia keskilu-

kuja, määrittää 

vaihteluvälin ja 

osaa ohjattuna tul-

kita tilastollisia tut-

kimuksia.  

 

Oppilas laskee klas-

sisia todennäköi-

syyksiä. 

Oppilas hallitsee 

keskeiset tilastolli-

set tunnusluvut.  

 

Oppilas osaa to-

teuttaa pienen ti-

lastollisen tutki-

muksen.  

 

Oppilas määrittää 

klassisia ja tilastolli-

sia todennäköisyyk-

siä. 

 

Oppilas vertailee, 

analysoi ja tekee 

ennusteita tutki-

muksista tilastollisia 

tunnuslukuja hyö-

dyntäen. 

 

Oppilas hyödyntää 

todennäköisyyslas-

kentaa.  

T20  

ohjata oppilasta 

kehittämään algo-

ritmista ajattelu-

aan sekä taitojaan 

S1 Oppilas ymmärtää 

algoritmisen ajat-

telun periaatteita. 

Hän osaa lukea, 

kommentoida, 

Algoritmi-

nen ajat-

telu ja oh-

jelmointi-

taidot 

Oppilas tunnistaa 

yksinkertaisen algo-

ritmin askeleet ja 

testaa ohjattuna 

valmiita ohjelmia. 

Oppilas käyttää 

ehto- ja toistora-

kennetta ohjel-

moinnissa sekä 

Oppilas soveltaa al-

goritmisen ajatte-

lun periaatteita ja 

ohjelmoi pieniä oh-

jelmia. 

Oppilas hyödyntää 

ohjelmointia ongel-

mien ratkaisussa.  
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soveltaa matema-

tiikkaa ja ohjel-

mointia ongelmien 

ratkaisemiseen 

tulkita, testata, 

suunnitella ja oh-

jelmoida pieniä 

ohjelmia, joilla rat-

kaistaan mate-

maattisia ongel-

mia. 

testaa ja tulkitsee 

ohjelmia. 

Oppilas muokkaa ja 

kehittää ohjelmaa. 

 

 

5 Biologia 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Biologinen tieto ja ymmärrys 

T1  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

ekosysteemin pe-

rusrakennetta ja 

toimintaa sekä 

vertailemaan 

S1–S4, 

S6 

 

Oppilas syventää 

tietojaan ekosys-

teemin perusra-

kenteesta ja toi-

minnasta. Hän 

oppii vertaile-

maan erilaisia 

Ekosys-

teemin 

raken-

teen ja 

toimin-

nan tun-

temus 

Oppilas osaa luoki-

tella metsäekosys-

teemin osia elolli-

siin ja elottomiin. 

 

Oppilas osaa luoki-

tella ja nimetä met-

säekosysteemin osia 

ja tunnistaa erilaisia 

ekosysteemejä. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ja kertoa 

metsäekosystee-

min perusraken-

teen ja toiminnan.  

 

Oppilas osaa selittää 

ja perustella metsä-

ekosysteemin perus-

rakenteen ja toimin-

nan.  
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erilaisia ekosys-

teemejä ja tunnis-

tamaan lajeja 

ekosysteemejä ja 

tunnistamaan la-

jeja. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joitakin 

lajeja.  

 

 

Oppilas rakentaa ra-

vintoketjuja esi-

merkkilajeista. 

  

Oppilas tunnistaa ja 

nimeää lajeja.   

 

Oppilas tunnistaa, 

nimeää ja vertailee 

erilaisia ekosystee-

mejä. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää lajeja eri 

ekosysteemeistä. 

Oppilas vertailee eri 

ekosysteemejä ja se-

littää niiden syntyyn 

vaikuttavia tekijöitä. 

 

Oppilas tunnistaa ja 

nimeää monipuoli-

sesti lajeja eri 

ekosysteemeistä.  

T2  

auttaa oppilasta 

kuvailemaan eliöi-

den rakenteita ja 

elintoimintoja 

sekä ymmärtä-

mään eliökunnan 

rakennetta 

S1–S5 Oppilas oppii ku-

vailemaan eliöi-

den rakenteita ja 

elintoimintoja. 

Hän oppii luokit-

telemaan eliöitä 

eri eliökuntiin ja 

antamaan esi-

merkkejä kullekin 

eliökunnalle tyy-

pillisistä piir-

teistä. 

 

Eliökun-

nan ja eli-

öiden ra-

kentei-

den ja 

elintoi-

mintojen 

tuntemus 

 

Oppilas osaa ni-

metä eri eliöryh-

mille yhteisiä pe-

rusrakenteita.  

 

 

 

 

Oppilas osaa nimetä 

ja vertailla eliöiden 

perusrakenteita ja 

kuvailla elintoimin-

toja.  

 

Oppilas nimeää 

eliökunnat.  

 

 

 

  

Oppilas osaa ni-

metä ja vertailla 

eliöiden perusra-

kenteita sekä ker-

toa eliöiden elin-

toiminnoista ja nii-

den tehtävistä.  

 

Oppilas nimeää 

eliökunnat ja ku-

vailee eliökunnan 

luokittelun periaat-

teita esimerkkila-

jien avulla. 

 

Oppilas osaa nimetä 

ja vertailla eliöiden 

rakenteita sekä selit-

tää eliöiden elintoi-

mintoja ja niiden 

tehtäviä.  

 

Oppilas nimeää 

eliökunnat ja perus-

telee eliökunnan 

luokittelun periaat-

teita.  

 

Oppilas tunnistaa, 

luokittelee ja vertai-

lee keskeisimpiä 

eliöryhmiä. 
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T3  

ohjata oppilasta 

tutkimaan eliöi-

den sopeutumista 

eri elinympäristöi-

hin ja ymmärtä-

mään erilaisten 

elinympäristöjen 

merkitys luonnon 

monimuotoisuu-

delle 

S1–S4, 

S6 

Oppilas oppii tar-

kastelemaan eliöi-

den sopeutumista 

eri elinympäristöi-

hin ja ymmärtä-

mään, miten se 

näkyy esimerkiksi 

erilaisina raken-

teina.  

 

Oppilas oppii, että 

erilaiset elinym-

päristöt lisäävät 

luonnon moni-

muotoisuutta. 

Eliöiden 

sopeutu-

misen ja 

elinympä-

ristöjen 

moni-

muotoi-

suuden 

hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa erilaisissa 

elinympäristöissä 

elävien eliöiden 

ominaisuuksia.  

 

Oppilas antaa joita-

kin esimerkkejä eri-

laisissa elinympäris-

töissä elävistä eli-

öistä. 

 

 

Oppilas osaa kuvailla 

miten lajit sopeutu-

vat eri elinympäris-

töihin.  

 

Oppilas kertoo, mitä 

monimuotoisuus tar-

koittaa. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ja antaa esi-

merkkejä lajien 

esiintymisestä ja 

lajien sopeutumi-

sesta eri elinympä-

ristöihin.  

 

Oppilas kertoo esi-

merkkejä lajien 

merkityksestä 

luonnon monimuo-

toisuudelle. 

Oppilas osaa selittää 

eliöiden sopeutu-

mista eri elinympäris-

töihin ja kertoo so-

peutumiseen liittyviä 

syy-seuraussuhteita. 

 

Oppilas perustelee 

lajien merkityksen 

luonnon monimuo-

toisuudelle. 

T4  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution perus-

periaatteita 

S1, S4, 

S5 

Oppilas oppii pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution perus-

periaatteet. 

Perinnöl-

lisyyden 

ja evoluu-

tion pe-

rusperi-

aatteiden 

hahmot-

taminen 

Oppilas osaa ker-

toa, että yksilön 

ominaisuuksiin vai-

kuttavat sekä pe-

rimä että ympä-

ristö.   

 

Oppilas kertoo, että 

eliöt ovat kehitty-

neet evoluution tu-

loksena. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä perimän 

ja ympäristön vaiku-

tuksista yksilön omi-

naisuuksiin.  

 

Oppilas kuvailee, mi-

ten elämä ja moni-

muotoisuus ovat ke-

hittyneet evoluution 

kautta.  

 

Oppilas osaa mää-

ritellä perinnölli-

syyden peruskäsit-

teet.  

 

Oppilas antaa esi-

merkkejä perimän 

ja ympäristön vai-

kutuksista yksilön 

ominaisuuksiin. 

 

Oppilas osaa määri-

tellä perinnöllisyyden 

peruskäsitteet.  

 

Oppilas selittää peri-

män ja ympäristön 

yhteisvaikutuksen yk-

silön ominaisuuksien 

muodostumisessa ja 

soveltaa osaamistaan 

käytännön esimerk-

keihin. 
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Oppilas kertoo, mitä 

bioteknologia tar-

koittaa. 

Oppilas kuvailee, 

miten elämä ja mo-

nimuotoisuus ovat 

kehittyneet evo-

luution kautta.  

 

Oppilas selittää pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution yhtey-

den. 

 

Oppilas antaa käy-

tännön esimerk-

kejä, mihin biotek-

nologiaa hyödyn-

netään.  

 

 

Oppilas kuvailee, mi-

ten elämä ja moni-

muotoisuus ovat ke-

hittyneet evoluution 

kautta ja antaa esi-

merkkejä evoluuti-

osta jatkuvana pro-

sessina.  

 

Oppilas selittää pe-

rinnöllisyyden ja 

evoluution yhteyden 

esimerkkien avulla.  

 

Oppilas kertoo esi-

merkkejä biotekno-

logian mahdollisuuk-

sista ja haasteista. 

T5  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ih-

misen kehitystä ja 

elimistön perus-

toimintoja 

S5 Oppilas oppii ih-

misen yksilönke-

hityksen ja kasvun 

vaiheet. Oppilas 

oppii elimistön 

perustoiminnot. 

Ihmiseli-

mistön 

raken-

teen ja 

toimin-

nan hah-

mottami-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen kes-

keisimpiä elimiä ja 

elimistöjä.  

 

 

Oppilas osaa nimetä 

ihmisen keskeisimpiä 

elimiä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee kes-

keisiä elintoimintoja. 

 

Oppilas osaa ni-

metä ihmisen eli-

miä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee 

keskeisiä elintoi-

mintoja ja säätely-

järjestelmiä. 

Oppilas osaa nimetä 

ja kuvailla ihmisen 

elimiä ja elimistöjä.  

 

Oppilas kuvailee kes-

keisiä elintoimintoja 

ja säätelyjärjestelmiä 

sekä selittää, kuinka 
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 Oppilas kuvailee ih-

misen kasvun ja ke-

hittymisen keskeisiä 

vaiheita. 

 

Oppilas kertoo ih-

misen kasvun ja ke-

hittymisen keskei-

siä vaiheita. 

ne muodostavat toi-

minnallisia kokonai-

suuksia. 

 

Oppilas selittää pe-

rustellen ihmisen 

kasvun ja kehittymi-

sen keskeisiä vai-

heita. 

T6  

ohjata oppilasta 

arvioimaan luon-

nonympäristössä 

tapahtuvia muu-

toksia ja ihmisen 

vaikutusta ympä-

ristöön sekä ym-

märtämään 

ekosysteemipalve-

luiden merkitys 

S6 Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

vaikutuksista ym-

päristössä tapah-

tuviin muutoksiin. 

 

Oppilas ymmärtää 

biologian merki-

tyksen kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamisessa. 

 

Oppilas ymmärtää 

biotalouden ja 

ekosysteemipal-

veluiden merki-

tyksen. 

 

Ihmisen 

ja luon-

non vuo-

rovaiku-

tuksen 

hahmot-

taminen 

sekä kes-

tävän tu-

levaisuu-

den ym-

märrys 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä ihmi-

sen toiminnan vai-

kutuksista ympäris-

töön.  

 

Oppilas luettelee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet.  

Oppilas osaa kuvailla 

ja antaa esimerkkejä 

ihmisen toiminnan 

vaikutuksista ympä-

ristöön. 

 

Oppilas kuvailee kes-

tävän kehityksen 

osa-alueet ja antaa 

joitakin esimerkkejä 

kestävän tulevaisuu-

den rakentamiseksi 

biologian näkökul-

masta. 

 

Oppilas antaa esi-

merkkejä 

Oppilas osaa kertoa 

ja antaa esimerk-

kejä ihmisen toi-

minnan vaikutuk-

sista ympäristöön. 

 

Oppilas kuvailee 

kestävän kehityk-

sen osa-alueet ja 

antaa esimerkkejä 

kestävän tulevai-

suuden rakenta-

miseksi biologian 

näkökulmasta. 

 

Oppilas kertoo bio-

taloudesta ja 

Oppilas osaa perus-

tella, miten ihmisen 

toiminta vaikuttaa 

ympäristöön ja ana-

lysoi muutosten seu-

rauksia. 

 

Oppilas selittää syy-

seuraussuhteita kes-

tävän tulevaisuuden 

rakentamisessa ja 

perustelee näkemyk-

sensä biologisen tie-

tämyksen avulla. 

 

Oppilas arvioi biota-

louden ja ekosystee-

mipalveluiden 



122 
 

biotaloudesta ja 

ekosysteemipalve-

luista. 

ekosysteemipalve-

luista. 

 

merkitystä kestävän 

tulevaisuuden näkö-

kulmasta. 

Biologiset taidot 

T7 ohjata oppi-

lasta kehittämään 

luonnontieteel-

listä ajattelutaitoa 

sekä syy- ja seu-

raussuhteiden ym-

märtämistä 

S1–S6 Oppilas oppii bio-

logiaan liittyviä 

syy- ja seuraus-

suhteita. 

Luonnon-

tieteelli-

nen ajat-

telutaito 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin biolo-

gian peruskäsitteitä 

ja liittää niitä an-

nettuihin biologian 

ilmiöihin. 

 

Oppilas kertoo op-

pimastaan biologi-

sesta ilmiöstä yk-

sinkertaisesti omin 

sanoin. 

 

  

 

Oppilas osaa käyttää 

biologisia peruskäsit-

teitä. 

 

Oppilas esittää oppi-

mansa biologisen il-

miön omin sanoin 

sekä valitsee sopivan 

tavan tiedon esittä-

miseen.  

 

Oppilas asettaa yk-

sinkertaisia kysymyk-

siä luonnosta ja luon-

nonilmiöistä. 

Oppilas osaa käyt-

tää biologisia käsit-

teitä tarkoituksen-

mukaisesti. 

 

Oppilas esittää op-

pimansa asian omin 

sanoin biologialle 

ominaisella tavalla 

sekä valitsee sopi-

van tavan tiedon 

esittämiseen. 

 

Oppilas esittää joi-

takin mielekkäitä 

kysymyksiä luon-

nosta ja luonnonil-

miöistä sekä ker-

too luonnontie-

teellisiä syy-seu-

raussuhteita. 

Oppilas osaa käyttää 

biologisia käsitteitä 

tarkoituksenmukai-

sesti. 

 

Oppilas esittää oppi-

mansa asian omin sa-

noin jäsennellysti 

biologialle ominai-

sella tavalla sekä va-

litsee sopivan tavan 

tiedon esittämiseen.  

 

Oppilas esittää mie-

lekkäitä kysymyksiä 

luonnosta ja luon-

nonilmiöistä 

sekä selittää ja pe-

rustelee luonnontie-

teellisiä syy-seuraus-

suhteita. 
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T8  

opastaa oppilasta 

käyttämään biolo-

gian tutkimusväli-

neistöä ja tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa 

S1–S5 Oppilas oppii 

käyttämään biolo-

gista tutkimusväli-

neistöä. Oppilas 

oppii hyödyntä-

mään tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa ja erilaisia 

tietolähteitä bio-

logian opiske-

lussa. 

Biologi-

sen tutki-

musväli-

neistön, 

teknolo-

gian ja 

tiedon 

käyttö 

Oppilas osallistuu 

opetukseen labora-

toriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää joi-

takin biologian tut-

kimusvälineitä 

avustettuna. 

 

Oppilas hakee bio-

logista tietoa erilai-

sista tietolähteistä 

ohjatusti.  

Oppilas osaa työs-

kennellä turvallisesti 

laboratoriossa ja 

maastossa ohjatusti. 

 

Oppilas käyttää bio-

logian tutkimusväli-

neistöä ohjeen mu-

kaan. 

 

Oppilas hakee biolo-

gista tietoa muuta-

masta erilaisesta tie-

tolähteestä.  

 

Oppilas osaa työs-

kennellä turvalli-

sesti laboratoriossa 

ja maastossa.  

 

Oppilas käyttää 

tarkoituksenmukai-

sesti biologian tut-

kimusvälineistöä. 

 

Oppilas hakee bio-

logista tietoa erilai-

sista tietolähteistä 

sekä valitsee joita-

kin luotettavia tie-

tolähteitä.   

Oppilas osaa työs-

kennellä itsenäisesti 

ja tavoitteellisesti la-

boratoriossa ja maas-

tossa.  

 

Oppilas käyttää bio-

logian tutkimusväli-

neistöä ja arvioi eri 

biologian tutkimus-

välineistön soveltu-

vuutta työskente-

lyyn. 

 

Oppilas hakee biolo-

gista tietoa erilaisista 

tietolähteistä sekä 

arvioi tietolähteiden 

luotettavuutta ja so-

veltuvuutta. 

T9  

ohjata oppilasta 

koostamaan eliö-

kokoelma ja kas-

vattamaan kasveja 

biologisten 

S1–S4, 

S6 

Oppilas oppii ko-

koamaan eliöko-

koelman. Oppilas 

oppii kasvatta-

maan kasveja bio-

logisten ilmiöiden 

ymmärtämiseksi. 

Eliöko-

koelman 

laatimi-

nen ja 

kasvien 

kokeelli-

nen 

Oppilas osaa koos-

taa avustetusti pie-

nen eliökokoelman. 

 

Oppilas osallistuu 

kasvien kasvatuk-

seen.  

Oppilas osaa koostaa 

ohjeiden mukaisesti 

pienimuotoisen pe-

rinteisen tai digitaa-

lisen kasvikokoel-

man tai muun 

Oppilas osaa koos-

taa ohjeiden mu-

kaisesti perinteisen 

tai digitaalisen kas-

vikokoelman tai 

muun digitaalisen 

eliökokoelman. 

Oppilas osaa koostaa 

ohjeiden mukaisesti 

laajahkon ja huolelli-

sesti toteutetun pe-

rinteisen tai digitaali-

sen kasvikokoelman 
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ilmiöiden ymmär-

tämiseksi 

kasvatta-

minen 

digitaalisen eliöko-

koelman. 

 

Oppilas toteuttaa 

ohjatusti kasvatus-

kokeen ja kertoo 

kasvatuskokeen tu-

lokset. 

 

 

 

Oppilas toteuttaa 

kasvatuskokeen ja 

tekee siitä päätel-

miä tarkastelta-

vaan biologiseen il-

miöön liittyen.  

tai muun digitaalisen 

eliökokoelman. 

 

Oppilas suunnittelee 

ja toteuttaa kasva-

tuskokeen, arvioi ko-

keen tulosten luotet-

tavuutta sekä selit-

tää, miten kasvatus-

koe liittyy tarkastel-

tavaan biologiseen 

ilmiöön. 

T10  

ohjata oppilasta 

tekemään tutki-

muksia sekä kou-

lussa että koulun 

ulkopuolella 

S1–S6 Oppilas oppii te-

kemään biologisia 

tutkimuksia. 

Biologi-

sen tutki-

muksen 

tekemi-

nen 

Oppilas osallistuu 

biologisen tutki-

muksen tekoon ja 

kertoo, mitä tutki-

muksessa on tehty. 

Oppilas osaa havain-

noida laboratoriossa 

ja maastossa. 

 

Oppilas tekee ohja-

tusti pienimuotoisen 

biologisen tutkimuk-

sen.  

Oppilas osaa ha-

vainnoida ja tallen-

taa keräämiään tie-

toja laboratoriossa 

ja maastossa. 

 

Oppilas esittää hy-

poteeseja ja tekee 

ohjatusti pieni-

muotoisen biologi-

sen tutkimuksen ja 

raportoi sen tulok-

sia. 

Oppilas osaa havain-

noida ja tallentaa ke-

räämiään tietoja la-

boratoriossa ja maas-

tossa. 

 

Oppilas suunnittelee 

ja toteuttaa oman 

tutkimuksen itsenäi-

sesti ja raportoi sen 

tulokset selkeästi. 

T11  S6 Oppilas oppii an-

tamaan 

Biologis-

ten 

Oppilas osaa kertoa 

esimerkkejä siitä, 

Oppilas osaa kertoa 

esimerkkejä siitä, 

Oppilas osaa kuvata 

ja antaa 

Oppilas osaa pohtia 

ja perustella, miten 
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kannustaa oppi-

lasta soveltamaan 

biologian tietoja ja 

taitoja omassa 

elämässä sekä yh-

teiskunnallisessa 

keskustelussa ja 

päätöksenteossa 

esimerkkejä siitä, 

kuinka biologisia 

tietoja ja taitoja 

voidaan hyödyn-

tää omassa elä-

mässä sekä yh-

teiskunnallisessa 

keskustelussa ja 

päätöksenteossa. 

tietojen 

ja taito-

jen sovel-

taminen 

arjessa  

miten omat valin-

nat vaikuttavat ter-

veyteen ja ympäris-

töön.  

miten omat valinnat 

vaikuttavat tervey-

teen ja ympäristöön, 

ja perustella niitä 

biologisen tietämyk-

sen pohjalta. 

esimerkkejä, miten 

biologisia tietoja ja 

taitoja voi soveltaa 

omassa elämässä ja 

yhteiskunnallisessa 

keskustelussa. 

biologisia tietoja voi 

soveltaa omassa elä-

mässään sekä yhteis-

kunnallisessa keskus-

telussa ja päätöksen-

teossa.  

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

T12  

innostaa oppilasta 

syventämään kiin-

nostusta luontoa 

ja sen ilmiöitä 

kohtaan sekä vah-

vistamaan luonto-

suhdetta ja ympä-

ristötietoisuutta 

S1–S6 

 

Oppilas oppii kiin-

nostumaan luon-

nosta ja sen ilmi-

öistä. Oppilaan 

luontosuhde vah-

vistuu. 

Luonto-

suhteen 

ja ympä-

ristötie-

toisuu-

den mer-

kityksen 

hahmot-

taminen 

  Ei käytetä arvosa-

nan muodostumi-

sen periaatteena.  

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

 

 

T13  

ohjata oppilasta 

tekemään eetti-

sesti perusteltuja 

valintoja 

S6 Oppilas oppii te-

kemään eettisesti 

perusteltuja valin-

toja. 

Eettisten 

kysymys-

ten poh-

dinta 

  Ei käytetä arvosa-

nan muodostumi-

sen periaatteena. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 
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T14  

innostaa oppilasta 

vaikuttamaan ja 

toimimaan kestä-

vän tulevaisuuden 

rakentamiseksi 

S6 Oppilas innostuu 

vaikuttamaan ja 

toimimaan kestä-

vän tulevaisuuden 

rakentamiseksi. 

Kestävän 

tulevai-

suuden 

rakenta-

misen tie-

dot ja tai-

dot 

  Ei käytetä arvosa-

nan muodostumi-

sen periaatteena.  

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

 

 

6 Maantieto 
Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1  

tukea oppilaan jä-

sentyneen kartta-

kuvan rakentu-

mista maapallosta 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

hahmottamaan 

maapallon kartta-

kuvan ja sen pe-

ruspiirteet. Oppi-

las oppii keskeis-

ten kohteiden si-

jainnin ja nimis-

tön. 

Maapallon 

karttakuvan 

hahmotta-

minen ja 

keskeisen 

paikanni-

mistön tun-

teminen 

Oppilas osaa kertoa 

maanosan ja valtion 

eron.  

 

Oppilas nimeää kar-

talta valtameret ja 

maanosat. 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin kau-

punkeja ja keskei-

simpiä kohteita 

Suomesta sekä val-

tioita Euroopasta 

ja muualta maail-

masta sekä tietää 

nimeämiensä 

Oppilas osaa maa-

pallon karttakuvan 

peruspiirteet, kuten 

vuoristoja, niemi-

maita, salmia ja 

merialueita, sekä 

tietää keskeisten 

kohteiden sijainnin 

ja nimistön. 

Oppilas osaa käyttää 

karttakuvan perus-

piirteitä tarkoituk-

senmukaisesti sekä 

soveltaa kohteiden 

sijaintia ja nimistöä 

maantieteellisten il-

miöiden kuvailussa ja 

selittämisessä.  
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 kohteiden ja valti-

oiden sijainnin. 

  

T2  

ohjata oppilasta 

tutkimaan luon-

nonmaantieteelli-

siä ilmiöitä sekä 

vertailemaan 

luonnonmaisemia 

Suomessa ja muu-

alla maapallolla 

S1–S4, 

S6 

Oppilas oppii 

luonnonmaantie-

teellisten ilmiöi-

den vaikutuksia.  

 

Oppilas oppii tun-

nistamaan ja ku-

vailemaan luon-

nonmaisemia 

Suomessa ja 

muualla maapal-

lolla. 

Luonnon-

maantie-

teellisten il-

miöiden 

tuntemus 

Oppilas osaa kertoa, 

mistä vuorokauden ja 

vuodenaikojen vaih-

telu johtuu. 

 

Oppilas nimeää erilai-

sia luonnonmaisemia. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä maa-

pallon muodon ja 

liikkeiden aiheutta-

mista ilmiöistä. 

 

Oppilas nimeää ja 

antaa esimerkkejä 

joistakin ilmasto- ja 

kasvillisuusalu-

eista.  

  

Oppilas tunnistaa 

ja kuvailee luon-

nonmaisemia Suo-

messa ja maapal-

lolla. 

 

 

Oppilas osaa selit-

tää Maan muodon 

ja liikkeiden aiheut-

tamia ilmiöitä esi-

merkkien avulla.  

 

 

Oppilas nimeää ja 

sijoittaa kartalle 

keskeisimmät maa-

pallon ilmasto- ja 

kasvillisuusalueet 

ja kertoo joitakin 

niiden syntyyn vai-

kuttavia tekijöitä.  

 

Oppilas antaa esi-

merkkejä luonnon-

maisemien syntyyn 

vaikuttaneista teki-

jöistä Suomessa ja 

maapallolla. 

Oppilas osaa vertailla 

maapallon keskeisim-

piä ilmasto- ja kasvil-

lisuusalueita ja selit-

tää niiden syntyyn 

vaikuttavia tekijöitä.  

 

Oppilas selittää luon-

nonmaisemien syn-

tyyn vaikuttaneita te-

kijöitä Suomessa ja 

maapallolla. 

T3  

ohjata oppilasta 

tutkimaan 

S1–S6 Oppilas oppii ih-

mismaantieteel-

listen ilmiöiden 

Ihmismaan-

tieteellisten 

Oppilas osaa luetella 

ohjatusti ihmisten 

asumisen ja 

Oppilas osaa ni-

metä ja antaa esi-

merkkejä 

Oppilas osaa kertoa 

ihmismaantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Oppilas osaa selittää 

erilaisista ihmis-

maantieteellisistä 
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ihmismaantieteel-

lisiä ilmiöitä ja 

kulttuurimaisemia 

sekä ymmärtä-

mään erilaisia 

kulttuureja, elin-

keinoja ja ihmis-

ten elämää Suo-

messa ja maapal-

lon eri alueilla 

vaikutuksia. Oppi-

las oppii kulttuu-

rien piirteiden ja 

kulttuurimaise-

mien vaihtelua 

Suomessa ja 

maapallon eri 

alueilla. 

ilmiöiden 

tuntemus 

elinkeinojen eroja 

Suomessa ja muualla 

maailmassa. 

 

 

ihmismaantieteelli-

sistä ilmiöistä, ku-

ten väestö, elinkei-

not, liikennemuo-

dot ja matkailu 

Suomessa ja muu-

alla maailmassa.  

 

Oppilas nimeää joi-

takin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

kulttuurien piirtei-

siin. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kulttuuri-

maisemia. 

Suomessa ja muu-

alla maailmassa. 

 

Oppilas kertoo teki-

jöistä, jotka vaikut-

tavat kulttuurien 

piirteisiin. 

  

Oppilas vertailee 

kulttuurimaisemia 

eri alueilla. 

 

 

 

ilmiöistä Suomessa ja 

muualla maailmassa. 

ja perustella syntyyn 

vaikuttaneita teki-

jöitä. 

 

Oppilas kuvailee kult-

tuurien piirteiden 

vaihtelua Suomessa 

ja muualla maail-

massa. 

 

Oppilas selittää, 

mitkä tekijät vaikut-

tavat kulttuurimaise-

mien syntyyn Suo-

messa ja muualla 

maailmassa. 

T4 kannustaa op-

pilasta pohtimaan 

ihmisen toimin-

nan ja luonnon-

ympäristön välistä 

vuorovaikutusta 

sekä ymmärtä-

mään 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

ja luonnonympä-

ristön välistä vuo-

rovaikutusta. Op-

pilas ymmärtää 

luonnonvarojen 

kestävän käytön 

merkityksen. 

Luonnon ja 

ihmisen toi-

minnan väli-

sen vuoro-

vaikutuksen 

ymmärtämi-

nen sekä 

Oppilas osaa tunnis-

taa ohjatusti, miten 

luonnonympäristö 

vaikuttaa ihmisen toi-

mintaan, kuten elin-

keinoihin. 

 

Oppilas nimeää erilai-

sia luonnonvaroja. 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten luon-

nonympäristö vai-

kuttaa ihmisen toi-

mintaan.  

 

Oppilas luokittelee 

luonnonvaroja 

Oppilas osaa ku-

vailla ihmisen toi-

minnan vaikutuksia 

luonnonympäristön 

tilaan Suomessa ja 

eri puolilla maapal-

loa. 

 

Oppilas osaa selittää, 

miten luonnonympä-

ristö vaikuttaa ihmi-

sen toimintaan ja ni-

meää alueellisia esi-

merkkejä niistä. 

 

Oppilas perustelee, 

miten ihmisen 
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luonnonvarojen 

kestävän käytön 

merkitys 

  

luonnonva-

rojen kes-

tävä käyttö 

niiden kestävyyden 

näkökulmasta  

Oppilas kertoo, 

miksi luonnonvaro-

jen kestävä käyttö 

on tärkeää. 

toiminta aiheuttaa 

erilaisia ympäristöon-

gelmia. 

 

Oppilas selittää luon-

nonvarojen kestävän 

käytön suhteen eri-

laisiin ympäristöon-

gelmiin ja perustelee 

näkemyksensä. 

Maantieteelliset taidot 

T5  

ohjata oppilasta 

kehittämään 

maantieteellistä 

ajattelutaitoa sekä 

kykyä esittää 

maantieteellisiä 

kysymyksiä 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

ajattelutaitoja. 

Oppilas oppii 

esittämään 

maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

Maantie-

teellinen 

ajattelu-

taito 

 

 

Oppilas osaa kertoa 

joidenkin maantie-

teen peruskäsitteiden 

merkityksen. 

 

Oppilas kuvailee alu-

etta kartoilta tai ku-

vista ohjatusti. 

Oppilas osaa mää-

ritellä maantieteel-

lisiä peruskäsit-

teitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

eri aluetasoja, ku-

ten oma lähiympä-

ristö, kunta, Suomi, 

Eurooppa ja koko 

maailma. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoilta tai 

kuvista. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ilmiöitä käyt-

täen maantieteen 

peruskäsitteitä. 

 

Oppilas kuvailee 

alueiden välisiä 

eroja joillakin alue-

tasoilla. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellisiä ky-

symyksiä ja pohtii 

vastauksia niihin. 

Oppilas osaa selittää 

ilmiöitä käyttämällä 

tarkoituksenmukai-

sesti maantieteellisiä 

käsitteitä.  

 

Oppilas vertailee 

maantieteellisiä ilmi-

öitä eri aluetasoilla ja 

selittää syitä aluei-

den välisiin eroihin 

 

Oppilas esittää pe-

rusteltuja maantie-

teellisiä kysymyksiä 

ja vastauksia niihin. 
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Oppilas muodostaa 

tarkasteltavaan ai-

hepiiriin liittyviä 

yksinkertaisia 

maantieteellisiä ky-

symyksiä. 

 

 

T6  

ohjata oppilasta 

kehittämään tila-

tajua sekä symbo-

leiden, mittasuh-

teiden, suuntien 

ja etäisyyksien 

ymmärrystä 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii so-

veltamaan kartta-

taitoja käytän-

nössä.  

 

Oppilas oppii 

symboleja, mitta-

suhteita, suuntia 

ja etäisyyksiä. 

Tilatajun ke-

hittyminen 

Oppilas osaa ilman-

suunnat. 

 

Oppilas tunnistaa ja 

nimeää joitakin maas-

tokarttamerkkejä. 

 

Oppilas osaa il-

maista kohteen si-

jainnin ilmansuun-

tien avulla. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää maasto-

karttamerkkejä. 

 

Oppilas mittaa ja-

namittakaavan 

avulla etäisyyksiä. 

Oppilas osaa suun-

nata maastokartan 

todellisuuden mu-

kaisesti ja liikkua 

maastossa kartan 

avulla. 

 

Oppilas mittaa suh-

delukumittakaavan 

avulla etäisyyksiä 

kartalla. 

Oppilas osaa määrit-

tää korkeuden me-

renpinnasta kartoilta. 

 

Oppilas ymmärtää 

absoluuttisen ja suh-

teellisen korkeuden 

erot. 

T7  

ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

arkielämän geo-

mediataitoja sekä 

lukemaan, tulkit-

semaan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

geomediataitoja. 

Oppilas oppii lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteellisistä 

ilmiöistä. 

Geomedia-

taidot 

Oppilas osaa tunnis-

taa yksinkertaisia asi-

oita kartoilta ja ku-

vista.  

Oppilas osaa lukea 

kuvia, karttoja sekä 

karttapalveluja 

maantieteellisistä 

ilmiöistä. 

 

Oppilas laatii ohja-

tusti karttoja ja 

diagrammeja. 

Oppilas osaa tulkita 

kuvia, karttoja, 

karttapalveluja 

sekä muuta geome-

diaa maantieteelli-

sistä ilmiöistä.  

 

Oppilas laatii yksin-

kertaisia karttoja, 

Oppilas osaa tehdä 

johtopäätöksiä laati-

mistaan kartoista, 

diagrammeista, 

muusta geomedia-ai-

neistosta sekä muista 

maantieteellisistä 

malleista. 
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maantieteellisistä 

ilmiöistä 

diagrammeja sekä 

muita maantieteel-

lisiä malleja. 

T8  

ohjata oppilasta 

kehittämään 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja. 

Maantie-

teelliset tut-

kimustaidot 

Oppilas osallistuu pie-

nimuotoisen tutki-

muksen toteutukseen 

ja osaa kertoa, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa to-

teuttaa pienimuo-

toisen maantie-

teellisen tutkimuk-

sen.  

 

Oppilas osaa valita 

sopivan tavan tut-

kimustulosten esit-

tämiseen. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa maantie 

teellisen tutkimuk-

sen. 

 

Oppilas havainnol-

listaa tutkimustu-

loksia geomedian 

avulla sekä esittää 

tutkimustuloksia 

maantieteelle omi-

naisella tavalla. 

Oppilas osaa toteut-

taa rakenteeltaan 

selkeän maantieteel-

lisen tutkimuksen. 

 

Oppilas havainnollis-

taa ja esittää tuloksi-

aan monipuolisesti 

geomedian avulla ja 

liittää tutkimustulok-

set osaksi maantie-

teellisiä ilmiöitä. 

T9  

harjaannuttaa op-

pilasta havainnoi-

maan ympäristöä 

ja siinä tapahtuvia 

muutoksia sekä 

aktivoida oppi-

lasta seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia omassa 

lähiympäristössä, 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ha-

vainnoimaan ym-

päristöä ja siinä 

tapahtuvia muu-

toksia erityisesti 

ilmastonmuu-

tosta ja luonnon 

monimuotoisuu-

den heikkene-

mistä. Oppilas 

oppii seuraamaan 

ajankohtaisia 

Ympäristö-

lukutaito ja 

ympäristön 

muutosten 

arvioiminen 

Oppilas 

osallistuu kenttätutki-

muksiin ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tunnis-

taa ympäristön muu-

toksia.  

 

 

Oppilas 

osallistuu kenttä-

tutkimuksiin itse-

näisesti ohjeen 

mukaan. 

 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ympäris-

tön muutoksia, ku-

ten ilmastonmuu-

tosta ja luonnon 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuksiin 

ja kytkee havain-

toja opettajan 

avustamana käsitel-

tävään ilmiöön. 

 

Oppilas osaa kertoa 

ympäristön muu-

toksista ja nimeää 

syitä keskeisimpiin 

Oppilas osallistuu 

omatoimisesti kent-

tätutkimuksiin ja kyt-

kee havaintoja käsi-

teltävään ilmiöön. 

 

Oppilas osaa selittää 

syitä ympäristön 

muutosten taustalla. 

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 
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Suomessa ja koko 

maailmassa 

tapahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa. 

monimuotoisuu-

den heikkenemistä 

Suomessa ja muu-

alla maailmassa ja 

antaa esimerkkejä 

näistä.  

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin il-

miöihin liittyvää 

ajankohtaista uuti-

sointia. 

ympäristön muu-

toksiin. 

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin il-

miöihin liittyvää 

ajankohtaista uuti-

sointia ja selittää 

joidenkin tapahtu-

mien taustoja. 

ilmiöihin liittyvää 

ajankohtaista uuti-

sointia eri lähteistä ja 

arvioi kriittisesti joi-

denkin tapahtumien 

syitä ja vaikutuksia 

omassa lähiympäris-

tössä, Suomessa ja 

koko maailmassa. 

 

T10  

tukea oppilasta 

kehittämään vuo-

rovaikutus- ja ryh-

mätyötaitoja sekä 

argumentoimaan 

ja esittämään sel-

keästi maantie-

teellistä tietoa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja 

ja reflektoimaan 

omaa toimin-

taansa ryhmän 

jäsenenä. 

 

Oppilas oppii ar-

gumentoimaan ja 

esittämään 

maantieteellistä 

tietoa selkeästi. 

Ryhmässä 

työskente-

lyn, maan-

tieteellisen 

tiedon esit-

tämisen ja 

argumen-

toinnin tai-

dot 

Oppilas osaa toimia 

ohjatusti osana ryh-

mää.  

 

Oppilas erottaa toisis-

taan maantieteellisen 

tiedon ja mielipiteen. 

Oppilas osaa toi-

mia ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa omin sanoin. 

 

Oppilas kuuntelee 

toisten näkemyksiä 

ja esittää omia nä-

kemyksiään maan-

tieteellisistä asi-

oista. 

Oppilas osaa toimia 

rakentavasti ryh-

män jäsenenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa oppiaineelle 

ominaisella tavalla. 

 

Oppilas esittää pe-

rusteluja omille nä-

kemyksilleen maan-

tieteellisistä asi-

oista. 

Oppilas osaa toimia 

kannustavana ryh-

män jäsenenä.  

 

Oppilas perustelee 

esittämäänsä maan-

tieteellistä tietoa. 

 

Oppilas perustelee 

johdonmukaisesti 

omia näkemyksiään 

maantieteellisistä 

asioista. 
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T11  

ohjata oppilasta 

vaalimaan luon-

toa, rakennettua 

ympäristöä ja nii-

den monimuotoi-

suutta sekä vah-

vistaa oppilaan 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen tai-

toja 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taitoja eri alueta-

soilla. 

Osallistu-

mis- ja vai-

kuttamistai-

tojen sovel-

taminen eri 

aluetasoilla. 

Oppilas osallistuu oh-

jatusti lähiympäristön 

vaalimiseen, kuten 

viihtyisyyden tai tur-

vallisuuden paranta-

miseen tai ympäris-

tön monimuotoisuu-

den säilyttämiseen. 

Oppilas osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas antaa esi-

merkkejä tavoista 

osallistua ja vaikut-

taa lähiympäris-

töön, globaaleihin 

ilmiöihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin. 

Oppilas osallistuu 

omatoimisesti lä-

hiympäristön vaali-

miseen. 

 

Oppilas selittää, mi-

ten voi osallistua ja 

vaikuttaa lähiympä-

ristöön, globaalei-

hin ilmiöihin ja alu-

eellisiin kehitysky-

symyksiin.  

Oppilas osaa suunni-

tella keinoja lähiym-

päristön vaalimiseen 

ja osallistuu lähiym-

päristön vaalimiseen. 

 

Oppilas vertailee ja 

arvioi eri osallistumi-

sen ja vaikuttamisen 

tapoja lähiympäris-

töön, globaaleihin il-

miöihin ja alueellisiin 

kehityskysymyksiin. 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T12 

tukea oppilasta 

kasvamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi 

S1–S6 

 

Oppilas oppii kas-

vamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi. 

Kestävän 

kehityksen 

edistäminen 

 Ei käytetä arvosa-

nan muodostumi-

sen periaatteena.  

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

  

T13  

ohjata oppilasta 

arvostamaan 

S1–S6 

 

Oppilas oppii ar-

vostamaan alu-

eellista 

Alueellisen 

identiteetin 

sekä 

 Ei käytetä arvosa-

nan muodostumi-

sen periaatteena. 
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alueellista identi-

teettiään sekä 

luonnon, ihmistoi-

minnan ja kulttuu-

rien moninai-

suutta ja kunnioit-

tamaan ihmisoi-

keuksia kaikkialla 

maailmassa 

identiteettiään 

sekä luonnon, ih-

mistoiminnan ja 

kulttuurien moni-

naisuutta ja kun-

nioittamaan ih-

misoikeuksia 

kaikkialla maail-

massa. 

luonnon, ih-

mistoimin-

nan ja kult-

tuurien mo-

ninaisuuden 

tunnistami-

nen 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

 

7 Fysiikka 
Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet 

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1  

kannustaa ja in-

nostaa oppilasta 

fysiikan opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee fy-

siikan opiskelun 

mielekkääksi. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan fysiikan 

opiskelusta osana 
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oman oppimisensa 

arviointia. 

T2  

ohjata ja kannus-

taa oppilasta tun-

nistamaan omaa 

fysiikan osaamis-

taan, asettamaan 

tavoitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskentele-

mään pitkäjäntei-

sesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa fysiikan 

osaamistaan, 

asettaa tavoit-

teita omalle työs-

kentelylleen sekä 

työskentelee pit-

käjänteisesti. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan fysiikan 

opiskelusta osana 

oman oppimisensa 

arviointia. 

 

T3  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään fy-

siikan osaamisen 

merkitystä omassa 

elämässä, elinym-

päristössä ja yh-

teiskunnassa 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan osaa-

misen merkitystä 

omassa elämäs-

sään, elinympä-

ristössä ja yhteis-

kunnassa. 

Fysiikan 

merkityksen 

ymmärtämi-

nen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöiden 

liittymisen fysiik-

kaan sekä fysiikan 

osaamisen merki-

tyksen joissakin 

ammateissa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä arki-

sista tilanteista, 

joissa tarvitaan fy-

siikan tietoja ja tai-

toja.  

 

Oppilas osaa ni-

metä ammatteja, 

joissa tarvitaan fy-

siikan osaamista. 

Oppilas selittää esi-

merkkien avulla, 

miten fysiikan tie-

toja ja taitoja tarvi-

taan omassa 

elinympäristössä. 

 

Oppilas osaa ker-

toa fysiikan osaa-

misen merkityk-

sestä eri amma-

teissa ja jatko-

opinnoissa. 

Oppilas selittää esi-

merkkien avulla, 

miten fysiikan tie-

toja ja taitoja tarvi-

taan omassa elä-

mässä ja yhteiskun-

nassa.  

 

Oppilas osaa perus-

tella fysiikan osaa-

misen merkitystä 

eri ammateissa 

sekä jatko-opin-

noissa. 
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T4  

ohjata oppilasta 

käyttämään fy-

siikan osaamistaan 

kestävän tulevai-

suuden rakentami-

sessa sekä arvioi-

maan omia valin-

tojaan energiava-

rojen kestävän 

käytön kannalta 

S1–S6 Oppilas ymmär-

tää fysiikan mer-

kityksen kestävän 

tulevaisuuden ra-

kentamisessa ja 

arvioi omia valin-

tojaan energiava-

rojen kestävän 

käytön kannalta. 

 

Kestävän ke-

hityksen tie-

dot ja taidot 

fysiikan kan-

nalta 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä omista 

valinnoistaan, joilla 

on merkitystä luon-

nonvarojen kestä-

vän käytön kan-

nalta. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä, joissa 

fysiikkaa tarvitaan 

kestävän tulevai-

suuden rakentami-

sessa. 

 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin hyviä 

valintoja energiava-

rojen kestävän käy-

tön kannalta. 

Oppilas osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla, miten fysiik-

kaa käytetään kes-

tävän tulevaisuu-

den rakentami-

sessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia valin-

toja energiavarojen 

kestävän käytön 

kannalta. 

Oppilas perustelee 

esimerkkien avulla, 

miten fysiikkaa käy-

tetään kestävän tu-

levaisuuden raken-

tamisessa. 

 

Oppilas osaa selit-

tää kestävän tule-

vaisuuden rakenta-

miseen liittyviä syy-

seuraussuhteita ja 

osaa perustella eri-

laisia valintoja 

energiavarojen kes-

tävän käytön kan-

nalta. 

Tutkimisen taidot 

T5  

kannustaa oppi-

lasta muodosta-

maan kysymyksiä 

tarkasteltavista il-

miöistä sekä kehit-

tämään kysymyk-

siä edelleen tutki-

musten ja muun 

S1–S6 Oppilas muodos-

taa tutkimuskysy-

myksiä tarkastel-

tavista ilmiöstä. 

 

Kysymysten 

muodosta-

minen sekä 

tutkimusten 

ja muun toi-

minnan 

suunnittelu 

Oppilas tunnistaa il-

miöitä, joita voi-

daan ottaa tutki-

musten lähtökoh-

diksi. 

Oppilas muodostaa 

tarkasteltavaan ai-

hepiiriin liittyviä yk-

sinkertaisia kysy-

myksiä, joita voi ke-

hittää tutkimusten 

lähtökohdiksi. 

 

Oppilas muodostaa 

kysymyksiä tarkas-

teltavista ilmiöistä. 

 

Oppilas tarkentaa 

kysymyksiä tutki-

musten lähtökoh-

diksi esimerkiksi 

Oppilas muodostaa 

jäsentyneitä kysy-

myksiä tarkastelta-

vista ilmiöistä.  

 

Oppilas kehittää ky-

symyksiä tutkimus-

ten tai muun 
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toiminnan lähtö-

kohdiksi  

rajaamalla muuttu-

jia. 

toiminnan lähtö-

kohdiksi. 

 

T6  

ohjata oppilasta 

toteuttamaan ko-

keellisia tutkimuk-

sia yhteistyössä 

muiden kanssa 

sekä työskentele-

mään turvallisesti 

ja johdonmukai-

sesti 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia yhteis-

työssä muiden 

kanssa. Oppilas 

työskentelee tur-

vallisesti ja joh-

donmukaisesti. 

Kokeellisen 

tutkimuksen 

toteuttami-

nen 

Oppilas osallistuu 

kokeelliseen työs-

kentelyyn seuraa-

malla tutkimusten 

toteuttamista työ-

turvallisuusnäkö-

kohdat huomioon 

ottaen. 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja ja mit-

tauksia suunnitel-

maa noudattaen, 

tarvittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas osaa 

työskennellä tur-

vallisesti muiden 

kanssa. 

Oppilas osaa työs-

kennellä turvalli-

sesti sekä tehdä 

havaintoja ja mit-

tauksia ohjeiden 

tai suunnitelman 

mukaan. 

 

Oppilas osaa työs-

kennellä yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

Oppilas osaa 

työskennellä 

turvallisesti ja joh-

donmukaisesti, tar-

vittaessa itsenäi-

sesti, sekä tehdä 

havaintoja ja mit-

tauksia tarkoituk-

senmukaisesti. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa yhteis-

työssä erilaisia tut-

kimuksia ja tukea 

muita ryhmän jäse-

niä tarvittaessa. 

T7  

ohjata oppilaita 

käsittelemään, tul-

kitsemaan ja esit-

tämään omien tut-

kimustensa tulok-

sia sekä 

S1–S6 Oppilas käsittelee 

ja analysoi tutki-

mustensa tulok-

sia sekä arvioi 

tutkimusproses-

sia. 

Tutkimusten 

tulosten kä-

sittely, esit-

täminen ja 

arviointi 

Oppilas kuvailee 

tehtyä tutkimusta 

ja sen tuloksia oppi-

laalle soveltuvalla 

tavalla.   

Oppilas osaa käsi-

tellä tutkimuksessa 

kerättyä tietoa, 

esittää tutkimusten 

tuloksia sekä tehdä 

niistä yksinkertaisia 

johtopäätöksiä. 

 

Oppilas osaa käsi-

tellä ja esittää tut-

kimusten tuloksia 

sekä tulkita niitä. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä tulos-

ten oikeellisuuteen 

Oppilas osaa käsi-

tellä, tulkita ja 

esittää tutkimusten 

tuloksia fysiikalle 

ominaisella tavalla 

sekä muodostaa 

niistä perusteltuja 

johtopäätöksiä. 
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arvioimaan niitä ja 

koko tutkimuspro-

sessia 

Oppilas nimeää tu-

losten oikeellisuu-

teen ja luotetta-

vuuteen liittyviä te-

kijöitä. 

ja luotettavuuteen 

sekä tutkimuspro-

sessin toimivuu-

teen vaikuttavista 

tekijöistä. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida sekä tuloksia 

että tutkimuspro-

sessia. 

T8  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään tek-

nologisten sovel-

lusten toimintape-

riaatteita ja merki-

tystä sekä innostaa 

osallistumaan yk-

sinkertaisten tek-

nologisten ratkai-

sujen ideointiin, 

suunnitteluun, ke-

hittämiseen ja so-

veltamiseen yh-

teistyössä muiden 

kanssa 

S1–S6 Oppilas ymmärtää 

teknologisten so-

vellusten toimin-

taperiaatteita ja 

merkitystä. Oppi-

las kehittää ja so-

veltaa yksinkertai-

sia teknologisia 

ratkaisuja yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

 

Teknologi-

nen osaami-

nen ja yh-

teistyö tek-

nologisessa 

ongelman-

ratkaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten so-

vellusten merkityk-

sen omassa elä-

mässään ja osaa ni-

metä niistä muuta-

mia esimerkkejä, 

joissa on sovellettu 

fysiikkaa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä fy-

siikan soveltami-

sesta teknologiassa 

ja kuvailla näiden 

käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu 

ongelmanratkaisun 

ideointiin ja suun-

nitteluun. 

Oppilas osaa ku-

vata fysiikkaa so-

veltavia teknologi-

sia sovelluksia ja 

selittää niiden toi-

mintaperiaatteita. 

 

Oppilas työskente-

lee yhteistyössä 

muiden kanssa yk-

sinkertaisen fysiik-

kaa soveltavan tek-

nologisen ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa ja 

kehittämisessä. 

Oppilas osaa kuvata 

fysiikkaa soveltavia 

teknologisia sovel-

luksia, selittää nii-

den toimintaperi-

aatteita ja perus-

tella niiden merki-

tystä yhteiskun-

nalle. 

 

Oppilas toimii ra-

kentavasti ongel-

manratkaisun ide-

oinnissa, suunnitte-

lussa, kehittämi-

sessä ja soveltami-

sessa sekä itsenäi-

sesti että yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 



139 
 

T9  

opastaa oppilasta 

käyttämään tieto- 

ja viestintätekno-

logiaa tiedon ja 

mittaustulosten 

hankkimiseen, kä-

sittelemiseen ja 

esittämiseen sekä 

tukea oppilaan op-

pimista havainnol-

listavien simulaati-

oiden avulla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa sekä 

simulaatioita 

omassa oppimi-

sessaan. 

Tieto- ja 

viestintätek-

nologian 

käyttö 

Oppilas käyttää oh-

jatusti tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa tiedon hankki-

miseen. 

 

Oppilas tutustuu 

johonkin oppimista 

tukevaan simulaa-

tioon.  

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa tiedon 

hankkimiseen ja 

esittämiseen, tar-

vittaessa ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja simu-

laatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologisia väli-

neitä tai sovelluk-

sia tiedon ja mit-

taustulosten hank-

kimiseen, käsittele-

miseen ja esittämi-

seen. 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja ja pää-

telmiä simulaati-

osta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja vies-

tintäteknologisia 

välineitä tai sovel-

luksia omatoimi-

sesti tiedon ja mit-

taustulosten hank-

kimiseen, käsittele-

miseen ja esittämi-

seen. 

 

Oppilas osaa tehdä 

olennaisia havain-

toja ja päätelmiä si-

mulaatiosta. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10  

ohjata oppilasta 

käyttämään fy-

siikan käsitteitä 

täsmällisesti sekä 

jäsentämään omia 

käsiterakenteitaan 

kohti luonnontie-

teellisten teorioi-

den mukaisia käsi-

tyksiä. 

S1–S6 Oppilas käyttää 

fysiikan käsitteitä 

täsmällisesti sekä  

hyödyntää ajatte-

lussaan luonnon-

tieteellisiä teori-

oita. 

Käsitteiden 

käyttö ja jä-

sentyminen 

Oppilas ymmärtää 

joitakin fysiikan kä-

sitteitä ja osaa liit-

tää niitä fysiikan il-

miöihin ohjatusti. 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöön sii-

hen liittyviä fysiikan 

käsitteitä. 

 

Oppilas osaa selit-

tää ilmiöitä pyrkien 

käyttämään fy-

siikan keskeisiä 

käsitteitä.  

 

Oppilas osaa kuvata 

ja selittää ilmiöitä 

fysiikan keskeisten 

käsitteiden avulla. 

 

Oppilas osaa yhdis-

tää toisiinsa ilmiön, 

siihen liittyvät omi-

naisuudet ja omi-

naisuuksia kuvaavat 

suureet. 

Oppilas osaa kuvata 

ja selittää ilmiöitä 

käyttämällä 

täsmällisesti fy-

siikan keskeisiä 

käsitteitä. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöön liit-

tyvät ominaisuudet 

ja ominaisuuksia 
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  kuvaavat suureet 

käsiterakenteeksi. 

T11  

ohjata oppilasta 

käyttämään erilai-

sia malleja ilmiöi-

den kuvaamisessa 

ja selittämisessä 

sekä ennusteiden 

tekemisessä 

 

S1–S6 Oppilas käyttää 

erilaisia malleja il-

miöiden tarkaste-

lussa. 

Mallien käyt-

täminen 

Oppilas tunnistaa 

joidenkin ilmiöiden 

kuvaamisessa käy-

tettyjä malleja. 

Oppilas käyttää yk-

sinkertaisia malleja 

ilmiöiden kuvaami-

seen ja ennustei-

den tekemiseen. 

Oppilas käyttää yk-

sinkertaisia malleja 

ja tekee niiden poh-

jalta ennusteita 

sekä osaa selittää, 

miten malli on 

muodostettu mit-

taustuloksista. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida mallin suh-

detta todellisuu-

teen. 

 

Oppilas käyttää 

malleja ja tekee nii-

den pohjalta ennus-

teita sekä osaa 

muodostaa mit-

taustuloksista yk-

sinkertaisia malleja. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida mallin suh-

detta todellisuu-

teen sekä mallin ra-

joituksia tai puut-

teita. 

T12  

ohjata oppilasta 

käyttämään ja arvi-

oimaan kriittisesti 

eri tietolähteitä 

sekä ilmaisemaan 

ja perustelemaan 

erilaisia näkemyk-

siä fysiikalle omi-

naisella tavalla 

S1–S6 Oppilas käyttää ja 

arvioi kriittisesti 

eri tietolähteitä 

sekä ilmaisee ja 

perustelee erilai-

sia näkemyksiä 

fysiikalle ominai-

sella tavalla. 

Argumen-

tointitaidot 

ja tietoläh-

teiden käyt-

täminen 

Oppilas hakee tie-

toa erilaisista tie-

tolähteistä ohja-

tusti. 

 

Oppilas tunnistaa 

fysiikalle ominai-

sella tavalla perus-

teltuja näkemyksiä. 

 

Oppilas hakee tie-

toa erilaisista tie-

tolähteistä. 

 

Oppilas osaa il-

maista erilaisia 

näkemyksiä ja har-

joittelee perustele-

maan niitä fysiikalle 

ominaisella tavalla. 

 

Oppilas hakee tie-

toa erilaisista tieto-

lähteistä ja valitsee 

yleisesti luotetta-

vina pidettyjä tieto-

lähteitä.   

 

Oppilas osaa il-

maista ja perustella 

erilaisia näkemyksiä 

Oppilas hakee tie-

toa erilaisista tie-

tolähteistä ja osaa 

pohtia tietolähteen 

luotettavuutta. 

 

Oppilas osaa il-

maista ja perustella 

erilaisia näkemyksiä 

fysiikalle ominai-

sella tavalla sekä 



141 
 

fysiikalle ominai-

sella tavalla. 

vertailla keskenään 

ristiriitaisia näke-

myksiä. 

T13  

ohjata oppilasta 

hahmottamaan 

luonnontieteelli-

sen tiedon luon-

netta ja kehitty-

mistä sekä tieteel-

lisiä tapoja tuottaa 

tietoa  

S1, S4 Oppilas hahmot-

taa luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja ke-

hittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

 

 

Luonnontie-

teellisen tie-

don luon-

teen ja tie-

don tuotta-

mistavan 

hahmottami-

nen 

Oppilas tunnistaa 

kokeellisuuden fy-

siikan tapana tuot-

taa luonnontieteel-

listä tietoa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä luon-

nontieteellisen tie-

don kehittymisestä 

ja tieteellisistä ta-

voista tuottaa tie-

toa. 

 

Oppilas osaa selit-

tää fysiikkaan liitty-

vien esimerkkien 

avulla luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja kehit-

tymistä. 

 

Oppilas osaa selit-

tää luonnontieteel-

lisiä tapoja tuottaa 

tietoa. 

Oppilas osaa perus-

tella fysiikkaan liit-

tyvien esimerkkien 

avulla luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja kehit-

tymistä. 

 

Oppilas osaa selit-

tää perustellen 

luonnontieteellisiä 

tapoja tuottaa tie-

toa. 

T14  

ohjata oppilasta 

saavuttamaan riit-

tävät tiedolliset 

valmiudet jatko-

opintoja varten 

vuorovaikutuk-

sesta ja liikkeestä 

sekä sähköstä 

S5, S6 Oppilas saavuttaa 

riittävät tiedolli-

set valmiudet 

jatko-opintoja 

varten vuorovai-

kutuksesta ja liik-

keestä sekä säh-

köstä. 

Tiedollisten 

jatko-opinto-

valmiuksien 

saavuttami-

nen vuoro-

vaikutuk-

sesta ja liik-

keestä sekä 

sähköstä 

Oppilas tunnistaa 

joitakin vuorovaiku-

tukseen ja liikkee-

seen sekä sähköön 

liittyviä käsitteitä, 

ilmiöitä ja suureita 

tutuissa tilanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

vuorovaikutuksen 

ja liikkeen sekä 

sähkön keskeisiä 

käsitteitä, olioita, il-

miöitä, ominaisuuk-

sia, suureita, mal-

leja ja lakeja tu-

tuissa tilanteissa. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää vuorovaikutuk-

sen ja liikkeen sekä 

sähkön keskeisiä 

käsitteitä, olioita, il-

miöitä, ominaisuuk-

sia, suureita, mal-

leja ja lakeja tu-

tuissa tilanteissa. 

Oppilas osaa 

käyttää 

vuorovaikutuksen 

ja liikkeen sekä 

sähkön keskeisiä 

käsitteitä, olioita, il-

miöitä, ominaisuuk-

sia, suureita, mal-

leja ja lakeja tu-

tuissa ja sovelta-

vissa tilanteissa. 
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T15  

ohjata oppilasta 

soveltamaan fy-

siikan tietojaan ja 

taitojaan monialai-

sissa oppimiskoko-

naisuuksissa sekä 

tarjota mahdolli-

suuksia tutustua 

fysiikan soveltami-

seen erilaisissa ti-

lanteissa kuten 

luonnossa, elinkei-

noelämässä, järjes-

töissä tai tiedeyh-

teisöissä 

S1–S6 Oppilas soveltaa 

fysiikan tietojaan 

ja taitojaan eri ti-

lanteissa. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Arvioitava osaami-

nen sisältyy mui-

den tavoitteiden 

osaamisen kuvauk-

siin. 

 

 

 

8 Kemia 
Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 
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T1  

kannustaa ja innos-

taa oppilasta ke-

mian opiskeluun 

S1–S6 

 

Oppilas kokee ke-

mian opiskelun 

mielekkääksi. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 

perusteena. Oppi-

lasta ohjataan poh-

timaan kokemuksi-

aan kemian opiske-

lusta osana oman 

oppimisensa arvi-

ointia. 

 

T2  

ohjata ja kannus-

taa oppilasta tun-

nistamaan omaa 

kemian osaamis-

taan, asettamaan 

tavoitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskentele-

mään pitkäjäntei-

sesti 

S1–S6 Oppilas arvioi 

omaa kemian osaa-

mistaan, asettaa 

tavoitteita omalle 

työskentelylleen 

sekä työskentelee 

pitkäjänteisesti. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 

perusteena. Oppi-

lasta ohjataan poh-

timaan kokemuksi-

aan kemian opiske-

lusta osana oman 

oppimisensa arvi-

ointia. 

 

T3  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ke-

mian osaamisen 

merkitystä omassa 

elämässä, 

S1–S6 Oppilas ymmärtää 

kemian osaamisen 

merkitystä omassa 

elämässä, elinym-

päristössä ja yh-

teiskunnassa. 

Kemian 

merkityk-

sen ym-

märtämi-

nen 

Oppilas tunnistaa joi-

denkin ilmiöiden liit-

tymisen kemiaan 

sekä kemian osaami-

sen merkityksen jois-

sakin ammateissa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä arkisista 

tilanteista, joissa tar-

vitaan kemian tietoja 

ja taitoja. 

 

Oppilas selittää esi-

merkkien avulla, mi-

ten kemian tietoja ja 

taitoja tarvitaan 

omassa elinympäris-

tössä. 

 

Oppilas selittää esi-

merkkien avulla, mi-

ten kemian tietoja ja 

taitoja tarvitaan 

omassa elämässä ja 

yhteiskunnassa.  
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elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa 

Oppilas osaa nimetä 

ammatteja, joissa 

tarvitaan kemian 

osaamista. 

Oppilas osaa kertoa 

kemian osaamisen 

merkityksestä eri 

ammateissa ja 

jatko-opinnoissa. 

Oppilas osaa perus-

tella kemian osaami-

sen merkitystä eri 

ammateissa sekä 

jatko-opinnoissa. 

T4  

ohjata oppilasta 

käyttämään ke-

mian osaamistaan 

kestävän tulevai-

suuden rakentami-

sessa sekä arvioi-

maan omia valinto-

jaan luonnonvaro-

jen kestävän käy-

tön ja tuotteen 

elinkaaren kan-

nalta 

S1–S6 Oppilas ymmärtää 

kemian merkityk-

sen kestävän tule-

vaisuuden rakenta-

misessa sekä arvioi 

omia valintojaan 

luonnonvarojen 

kestävän käytön ja 

tuotteen elinkaa-

ren kannalta. 

Kestävän 

kehityksen 

tiedot ja 

taidot ke-

mian kan-

nalta 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä omista 

valinnoistaan, joilla 

on merkitystä luon-

nonvarojen kestävän 

käytön ja tuotteen 

elinkaaren kannalta. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä, joissa 

kemiaa tarvitaan 

kestävän tulevaisuu-

den rakentamisessa. 

 

Oppilas osaa nimetä 

joitakin hyviä valin-

toja luonnonvarojen 

kestävän käytön ja 

tuotteen elinkaaren 

kannalta. 

 

Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, 

miten kemiaa käyte-

tään kestävän tule-

vaisuuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa ver-

tailla erilaisia valin-

toja luonnonvarojen 

kestävän käytön ja 

tuotteen elinkaaren 

kannalta. 

 

Oppilas perustelee 

esimerkkien avulla, 

miten kemiaa käyte-

tään kestävän tule-

vaisuuden rakenta-

misessa. 

 

Oppilas osaa selittää 

kestävän tulevaisuu-

den rakentamiseen 

liittyviä syy-seuraus-

suhteita ja osaa pe-

rustella erilaisia va-

lintoja luonnonvaro-

jen kestävän käytön 

ja tuotteen elinkaa-

ren kannalta. 

Tutkimisen taidot 
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T5 kannustaa oppi-

lasta muodosta-

maan kysymyksiä 

tarkasteltavista il-

miöistä sekä kehit-

tämään kysymyksiä 

edelleen tutkimus-

ten ja muun toi-

minnan lähtökoh-

diksi 

S1–S6 Oppilas muodostaa 

tutkimuskysymyk-

siä tarkasteltavista 

ilmiöistä. 

Kysymys-

ten muo-

dostami-

nen sekä 

tutkimus-

ten ja 

muun toi-

minnan 

suunnittelu 

Oppilas tunnistaa il-

miöitä, joita voidaan 

ottaa tutkimusten 

lähtökohdiksi. 

Oppilas muodostaa 

tarkasteltavaan aihe-

piiriin liittyviä yksin-

kertaisia kysymyksiä, 

joita       voi kehittää 

tutkimusten lähtö-

kohdiksi. 

Oppilas muodostaa 

kysymyksiä tarkas-

teltavista ilmiöistä. 

 

Oppilas tarkentaa 

kysymyksiä tutki-

musten lähtökoh-

diksi esimerkiksi ra-

jaamalla muuttujia. 

Oppilas muodostaa 

jäsentyneitä kysy-

myksiä tarkastelta-

vista ilmiöistä.  

 

Oppilas kehittää ky-

symyksiä tutkimus-

ten tai muun toimin-

nan lähtökohdiksi. 

T6  

ohjata oppilasta 

toteuttamaan ko-

keellisia tutkimuk-

sia yhteistyössä 

muiden kanssa 

sekä työskentele-

mään johdonmu-

kaisesti ja turvalli-

sesti 

S1–S6 Oppilas toteuttaa 

kokeellisia tutki-

muksia yhteistyössä 

muiden kanssa.  

 

Oppilas työskente-

lee turvallisesti ja 

johdonmukaisesti. 

Kokeellisen 

tutkimuk-

sen toteut-

taminen 

Oppilas osallistuu ko-

keelliseen työskente-

lyyn seuraamalla tut-

kimusten toteutta-

mista työturvallisuus- 

näkökohdat huomi-

oon ottaen. 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja ja mit-

tauksia suunnitel-

maa noudattaen, 

tarvittaessa ohja-

tusti. 

 

Oppilas osaa 

työskennellä turvalli-

sesti muiden kanssa. 

Oppilas osaa työs-

kennellä turvallisesti 

sekä tehdä havain-

toja ja mittauksia 

ohjeiden tai suunni-

telman mukaan. 

 

Oppilas osaa työs-

kennellä yhteis-

työssä muiden 

kanssa. 

  

Oppilas osaa 

työskennellä 

turvallisesti ja joh-

donmukaisesti, tar-

vittaessa itsenäi-

sesti, sekä tehdä ha-

vaintoja ja mittauk-

sia tarkoituksenmu-

kaisesti. 

 

Oppilas osaa toteut-

taa yhteistyössä eri-

laisia tutkimuksia ja 

tukea muita ryhmän 

jäseniä tarvittaessa. 

T7  S1–S6 Oppilas käsittelee 

ja analysoi 

Tutkimus-

ten 

Oppilas kuvailee teh-

tyä tutkimusta ja sen 

Oppilas osaa käsi-

tellä tutkimuksessa 

Oppilas osaa käsi-

tellä ja esittää 

Oppilas osaa käsi-

tellä, tulkita ja 
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ohjata oppilaita kä-

sittelemään, tulkit-

semaan ja esittä-

mään omien tutki-

mustensa tuloksia 

sekä arvioimaan 

niitä ja koko tutki-

musprosessia 

tutkimustensa tu-

loksia sekä arvioi 

tutkimusprosessia. 

tulosten 

käsittely, 

esittämi-

nen ja arvi-

ointi 

tuloksia oppilaalle 

soveltuvalla tavalla. 

kerättyä tietoa, esit-

tää tutkimusten tu-

loksia ja tehdä niistä 

yksinkertaisia johto-

päätöksiä. 

Oppilas nimeää tu-

losten oikeellisuu-

teen ja luotettavuu-

teen liittyviä teki-

jöitä. 

tutkimusten tuloksia 

sekä tulkita niitä. 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä tulos-

ten oikeellisuuteen 

ja luotettavuuteen 

sekä tutkimuspro-

sessin toimivuuteen 

vaikuttavista teki-

jöistä. 

esittää tutkimusten 

tuloksia kemialle 

ominaisella tavalla 

sekä muodostaa 

niistä perusteltuja 

johtopäätöksiä. 

Oppilas osaa arvi-

oida sekä tuloksia 

että tutkimuspro-

sessia. 

 

T8 

 ohjata oppilasta 

hahmottamaan ke-

mian soveltamista 

teknologiassa sekä 

osallistumaan ke-

miaa soveltavien 

ratkaisujen ideoin-

tiin, suunnitteluun, 

kehittämiseen ja 

soveltamiseen yh-

teistyössä muiden 

kanssa 

S1–S6 Oppilas ymmärtää 

kemian sovelta-

mista teknologi-

assa. Oppilas kehit-

tää ja soveltaa yk-

sinkertaisia tekno-

logisia ratkaisuja 

yhteistyössä mui-

den kanssa. 

Teknologi-

nen osaa-

minen ja 

yhteistyö 

teknologi-

sessa on-

gelmanrat-

kaisussa 

Oppilas tunnistaa 

teknologisten sovel-

lusten merkityksen 

omassa elämässään 

ja osaa nimetä niistä 

muutamia esimerk-

kejä, joissa on sovel-

lettu kemiaa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä kemian 

soveltamisesta tek-

nologiassa ja kuvailla 

niiden käyttöä. 

 

Oppilas osallistuu on-

gelmanratkaisun ide-

ointiin ja suunnitte-

luun. 

Oppilas osaa kuvata 

kemiaa soveltavia 

teknologisia sovel-

luksia ja selittää nii-

den toimintaperi-

aatteita. 

 

Oppilas työskente-

lee yhteistyössä 

muiden kanssa yk-

sinkertaisen kemiaa 

soveltavan ratkai-

sun ideoinnissa, 

suunnittelussa ja ke-

hittämisessä.  

Oppilas osaa kuvata 

kemiaa soveltavia 

teknologisia sovel-

luksia ja selittää nii-

den toimintaperiaat-

teita sekä perustella 

niiden merkitystä 

yhteiskunnalle. 

 

Oppilas toimii raken-

tavasti ongelmanrat-

kaisun ideoinnissa, 

suunnittelussa, ke-

hittämisessä ja so-

veltamisessa sekä it-

senäisesti että 
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yhteistyössä muiden 

kanssa. 

T9  

ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- 

ja viestintätekniik-

kaa tiedon ja tutki-

mustulosten hank-

kimiseen, käsittele-

miseen ja esittämi-

seen sekä tukea 

oppilaan oppimista 

havainnollistavien 

simulaatioiden 

avulla 

S1–S6 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologiaa sekä 

simulaatioita 

omassa oppimises-

saan. 

Tieto- ja 

viestintä-

teknolo-

gian käyttö 

Oppilas käyttää oh-

jatusti tieto- ja vies-

tintäteknologiaa tie-

don hankkimiseen. 

 

Oppilas tutustuu jo-

honkin oppimista tu-

kevaan simulaati-

oon. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintätek-

nologiaa tiedon 

hankkimiseen ja esit-

tämiseen, tarvitta-

essa ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja simulaati-

osta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintä-

teknologisia väli-

neitä tai sovelluksia 

tiedon ja tutkimus-

tulosten hankkimi-

seen, käsittelemi-

seen ja esittämi-

seen. 

 

Oppilas osaa tehdä 

havaintoja ja päätel-

miä simulaatiosta. 

Oppilas käyttää 

tieto- ja viestintätek-

nologisia välineitä tai 

sovelluksia omatoi-

misesti tiedon ja tut-

kimustulosten hank-

kimiseen, käsittele-

miseen ja esittämi-

seen. 

 

Oppilas osaa tehdä 

olennaisia havain-

toja ja päätelmiä si-

mulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10  

ohjata oppilasta 

käyttämään ke-

mian käsitteitä täs-

mällisesti sekä jä-

sentämään omia 

käsiterakenteitaan 

kohti luonnontie-

teellisten 

S1–S6 Oppilas käyttää ke-

mian käsitteitä täs-

mällisesti sekä hyö-

dyntää ajattelus-

saan luonnontie-

teellisiä teorioita. 

Käsitteiden 

käyttö ja 

jäsentymi-

nen 

Oppilas ymmärtää 

joitakin kemian käsit-

teitä ja osaa liittää 

niitä kemian ilmiöi-

hin ohjatusti. 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöön siihen 

liittyviä kemian käsit-

teitä. 

 

Oppilas osaa selittää 

ilmiöitä pyrkien käyt-

tämään kemian kes-

keisiä käsitteitä.  

Oppilas osaa kuvata 

ja selittää ilmiöitä 

kemian keskeisten 

käsitteiden avulla. 

 

Oppilas osaa yhdis-

tää toisiinsa ilmiön, 

siihen liittyvät 

Oppilas osaa kuvata 

ja selittää ilmiöitä 

käyttämällä täsmälli-

sesti kemian keskei-

siä käsitteitä. 

 

Oppilas osaa yh-

distää ilmiöön liit-

tyvät ominaisuudet 
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teorioiden mukai-

sia käsityksiä. 

ominaisuudet ja kä-

sitteet. 

ja käsitteet käsitera-

kenteeksi. 

T11  

ohjata oppilasta 

käyttämään erilai-

sia malleja kuvaa-

maan ja selittä-

mään aineen ra-

kennetta ja kemial-

lisia ilmiöitä 

S1–S6 Oppilas käyttää eri-

laisia malleja ai-

neen rakenteen ja 

kemiallisten ilmiöi-

den tarkastelussa. 

Mallien 

käyttämi-

nen 

Oppilas tunnistaa, 

että malleja käyte-

tään aineen raken-

teen kuvaamisessa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä, joissa 

aineen rakennetta ja 

kemiallisia ilmiöitä 

kuvataan malleilla. 

 

Oppilas osaa kuvata 

aineen rakennetta 

ja kemiallisia ilmi-

öitä erilaisilla mal-

leilla. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida mallin suhdetta 

todellisuuteen. 

Oppilas osaa kuvata 

ja selittää aineen ra-

kennetta ja kemialli-

sia ilmiöitä 

käyttämällä erilaisia 

malleja. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida mallin suhdetta 

todellisuuteen sekä 

mallin rajoituksia tai 

puutteita. 

T12  

ohjata oppilasta 

käyttämään ja arvi-

oimaan kriittisesti 

eri tietolähteitä 

sekä ilmaisemaan 

ja perustelemaan 

erilaisia näkemyk-

siä kemialle omi-

naisella tavalla 

S1–S6 Oppilas käyttää ja 

arvioi kriittisesti eri 

tietolähteitä sekä 

ilmaisee ja peruste-

lee erilaisia näke-

myksiä kemialle 

ominaisella tavalla. 

Argumen-

tointitaidot 

ja tietoläh-

teiden 

käyttämi-

nen 

Oppilas hakee tietoa 

erilaisista tie-

tolähteistä ohjatusti. 

 

Oppilas tunnistaa ke-

mialle ominaisella ta-

valla perusteltuja nä-

kemyksiä. 

Oppilas hakee tietoa 

erilaisista tie-

tolähteistä. 

 

Oppilas osaa ilmaista 

erilaisia näkemyksiä 

ja harjoittelee perus-

telemaan niitä kemi-

alle ominaisella ta-

valla. 

Oppilas hakee tietoa 

erilaisista tietoläh-

teistä ja valitsee ylei-

sesti luotettavina pi-

dettyjä tietolähteitä.   

 

Oppilas osaa ilmaista 

ja perustella erilaisia 

näkemyksiä kemialle 

ominaisella tavalla. 

Oppilas hakee tietoa 

erilaisista tie-

tolähteistä ja osaa 

pohtia tietolähteen 

luotettavuutta. 

 

Oppilas osaa ilmaista 

ja perustella erilaisia 

näkemyksiä kemialle 

ominaisella tavalla 

sekä vertailla kes-

kenään ristiriitaisia 

näkemyksiä. 
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T13  

ohjata oppilasta 

hahmottamaan 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa 

S1, S4 Oppilas hahmottaa 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa. 

Luonnon-

tieteellisen 

tiedon 

luonteen ja 

tiedon 

tuottamis-

tavan hah-

mottami-

nen 

Oppilas tunnistaa ko-

keellisuuden kemian 

tapana tuottaa luon-

nontieteellistä tietoa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä luon-

nontieteellisen tie-

don kehittymisestä ja 

tieteellisistä tavoista 

tuottaa tietoa. 

Oppilas osaa selittää 

kemiaan liittyvien 

esimerkkien avulla 

luonnontieteellisen 

tiedon luonnetta ja 

kehittymistä. 

 

Oppilas osaa selittää 

luonnontieteellisiä 

tapoja tuottaa tie-

toa. 

Oppilas osaa perus-

tella kemiaan liitty-

vien esimerkkien 

avulla luonnontie-

teellisen tiedon 

luonnetta ja kehitty-

mistä. 

 

Oppilas osaa selittää 

perustellen tieteelli-

siä tapoja tuottaa 

tietoa. 

T14  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään pe-

rusperiaatteita ai-

neen ominaisuuk-

sista, rakenteesta 

ja aineiden muu-

toksista 

S5, S6 Oppilas ymmärtää 

perusperiaatteita 

aineen ominai-

suuksista, raken-

teesta ja aineiden 

muutoksista. 

Tiedollis-

ten jatko-

opintoval-

miuksien 

saavutta-

minen ai-

neen omi-

naisuuk-

sista, ra-

kenteesta 

ja aineiden 

muutok-

sista 

Oppilas tunnistaa joi-

takin aineen ominai-

suuksiin, rakentee-

seen ja aineiden 

muutoksiin liittyviä 

käsitteitä ja ilmiöitä 

tutuissa tilanteissa. 

Oppilas osaa käyttää 

joitakin aineen omi-

naisuuksien, raken-

teiden ja aineiden 

muutosten keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja 

malleja tutuissa tilan-

teissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää aineen ominai-

suuksien, rakentei-

den ja aineiden 

muutosten keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja 

malleja tutuissa ti-

lanteissa. 

Oppilas osaa käyttää 

aineen ominaisuuk-

sien, rakenteiden ja 

aineiden muutosten 

keskeisiä käsitteitä, 

ilmiöitä ja malleja 

tutuissa ja sovelta-

vissa tilanteissa.  

 

T15  S1–S6 Oppilas soveltaa 

kemian tietojaan ja 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 
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ohjata oppilasta 

soveltamaan ke-

mian tietojaan ja 

taitojaan monialai-

sissa oppimiskoko-

naisuuksissa sekä 

tarjota mahdolli-

suuksia tutustua 

kemian soveltami-

seen erilaisissa ti-

lanteissa kuten 

luonnossa, elinkei-

noelämässä, järjes-

töissä tai tiedeyh-

teisöissä 

taitojaan eri tilan-

teissa. 

perusteena. Arvioi-

tava osaaminen si-

sältyy muiden ta-

voitteiden osaami-

sen kuvauksiin. 

 

9 Terveystieto 
Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut 

oppimisen tavoit-

teet   

Arvioin-

nin kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
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T1  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ter-

veyden laaja-alai-

suutta, terveyden 

edistämistä sekä 

elämänkulkua, kas-

vua ja kehitystä voi-

mavaralähtöisesti 

S1–

S3 

Oppilas oppii tar-

kastelemaan ter-

veyden laaja-alai-

suutta, terveyden 

edistämistä sekä 

elämänkulkua, 

kasvua ja kehi-

tystä voimavara-

lähtöisesti.  

Tervey-

teen liitty-

vät käsi-

tykset 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

terveyden osa-alu-

een. 

 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

elämänkulun vai-

heen.  

Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla 

terveyden osa-alu-

eita ja niiden välistä 

yhteyttä sekä antaa 

esimerkin, mitä ter-

veyden edistämi-

sellä tarkoitetaan. 

 

Oppilas osaa kuvata 

jotakin elämänkulun 

vaihetta sekä ni-

metä nuoruuden 

kasvun ja kehityk-

sen piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vata terveyden 

osa-alueet ja näi-

den välistä vuoro-

vaikutusta esi-

merkkien avulla 

sekä osaa kuvata 

esimerkkien avulla, 

mitä terveyden 

edistämisellä tar-

koitetaan.  

 

Oppilas osaa ku-

vata elämänkulun 

vaiheita, erityisesti 

nuoruuden kehi-

tystä, ja osaa ku-

vata esimerkkien 

avulla terveyden, 

kasvun ja kehityk-

sen merkitystä elä-

män voimavarana.  

Oppilas osaa ku-

vata laajasti ter-

veyden osa-alu-

eet ja selittää nii-

den välisiä syy-

suhteita sekä se-

littää laaja-alai-

sesti mitä ter-

veyden edistämi-

sellä tarkoite-

taan.  

 

Oppilas osaa eri-

tellä elämänku-

lun eri vaiheet 

sekä arvioida 

terveyden merki-

tystä elämän voi-

mavarana elä-

mänkulun eri 

vaiheissa.  

 

T2  

ohjata oppilasta ke-

hittämään valmiuk-

siaan tunne- ja vuo-

rovaikutustaidoissa 

S1 Oppilas oppii hyö-

dyntämään 

tunne- ja vuoro-

vaikutustaitoja 

sekä erilaisia 

Vuorovai-

kutus- ja 

tunnetai-

tojen sekä 

Oppilas osaa ni-

metä perustunteita 

ja tietää, että ne 

vaikuttavat käyttäy-

tymiseen. 

Oppilas osaa nimetä 

perustunteet sekä 

antaa joitakin esi-

merkkejä tunteiden 

ja käyttäytymisen 

Oppilas osaa kuvata 

perustunteiden li-

säksi muita tunteita 

sekä antaa esimerk-

kejä tunteiden ja 

Oppilas osaa luoki-

tella erilaisia tun-

teita, analysoida 

niiden taustateki-

jöitä sekä esitellä 
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ja kykyä toimia eri-

laisissa ristiriita- ja 

kriisitilanteissa                     

  

keinoja ristiriita- 

ja kriisitilanteiden 

käsittelyyn. 

käyttäyty-

misen 

säätelyn 

analy-

sointi 

 

Oppilas osaa ni-

metä ristiriitatilan-

teita sekä stressin 

ja kriisien piirteitä.  

välisestä vuorovai-

kutuksesta. 

 

Oppilas osaa nimetä 

keinoja ristiriitati-

lanteiden selvittä-

miseen ja stressin ja 

kriisien käsittelyyn. 

käyttäytymisen väli-

sestä vuorovaiku-

tuksesta ja käyttäy-

tymisen säätelystä.  

 

Oppilas osaa kuvata 

keinoja ja ratkaisuja 

ristiriitatilanteiden 

selvittämiseen sekä 

stressin ja kriisien 

käsittelyyn. 

 

keinoja käyttäyty-

misen ja vuorovai-

kutuksen sääte-

lyyn. 

 

Oppilas osaa luoki-

tella ristiriitatilan-

teiden syitä ja esi-

tellä perusteltuja 

keinoja ja ratkai-

suja ristiriitatilan-

teiden selvittämi-

seen sekä stressin 

ja kriisien käsitte-

lyyn. 

T3  

ohjata oppilasta ke-

hittämään itsetun-

temustaan, omien 

arvojen ja asentei-

den sekä kehon ja 

mielen viestien tun-

nistamista ja sääte-

lemään käyttäyty-

mistään, oppimis-

taan ja opiskeluaan 

tukevia tekijöitä 

S1 Oppilas oppii ke-

hittämään itse-

tuntemustaan ja 

säätelemään käyt-

täytymistään ja 

oppimistaan. 

    Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 
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T4  

ohjata oppilasta 

pohtimaan yksilölli-

syyteen, yhteisölli-

syyteen ja yhden-

vertaisuuteen liitty-

viä kysymyksiä ter-

veyden näkökul-

masta sekä tukea 

oppilaan valmiuksia 

luoda vastuullisia 

ratkaisuja ihmisten 

välisissä vuorovai-

kutustilanteissa 

S1, 

S3, 

S4 

Oppilas oppii 

pohtimaan yksi-

löllisyyteen, yh-

teisöllisyyteen ja 

yhdenvertaisuu-

teen liittyviä ky-

symyksiä tervey-

den näkökul-

masta sekä oppii 

luomaan vastuul-

lisia ratkaisuja ih-

misten välisissä 

vuorovaikutusti-

lanteissa toimi-

miseen. 

 

Tervey-

dellisen 

kehityk-

sen analy-

sointi ja 

toiminta 

vuorovai-

kutusti-

lanteissa 

Oppilas osaa ni-

metä yksilöllisyy-

teen vaikuttavia te-

kijöitä sekä antaa 

yksittäisen esimer-

kin sosiaalisten 

suhteiden yhtey-

destä mielen hyvin-

vointiin ja tervey-

teen. 

 

Oppilas osaa ni-

metä yhdessä toi-

mimiseen ja vuoro-

vaikutukseen liitty-

viä eettisiä kysy-

myksiä ja esittää 

niihin ohjatusti rat-

kaisuja. 

Oppilas osaa kuvata 

yksilöllisyyteen vai-

kuttavia tekijöitä 

sekä antaa esimerk-

kejä sosiaalisten 

suhteiden merkityk-

sestä mielen hyvin-

voinnille ja tervey-

delle. 

 

Oppilas osaa kuvata 

yhdessä toimimi-

seen ja vuorovaiku-

tukseen liittyviä eet-

tisiä kysymyksiä ja 

esittää niihin ratkai-

suja. 

Oppilas osaa analy-

soida esimerkkien 

avulla yksilölliseen 

kehitykseen liitty-

viä kysymyksiä ter-

veyden näkökul-

masta ja arvioida 

sosiaalisten suhtei-

den merkitystä 

mielen hyvinvoin-

nille ja terveydelle.  

 

Oppilas osaa analy-

soida yhdessä toi-

mimiseen ja vuoro-

vaikutukseen liitty-

viä eettisiä kysy-

myksiä ja esittää 

niihin vastuullisia 

ratkaisuja. 

Oppilas osaa analy-

soida perustellen 

yksilölliseen kehi-

tykseen liittyviä ky-

symyksiä tervey-

den näkökulmasta 

ja arvioida laaja-

alaisesti sosiaalis-

ten suhteiden mer-

kitystä mielen hy-

vinvoinnille ja ter-

veydelle. 

 

Oppilas osaa analy-

soida laaja-alaisesti 

yhdessä toimimi-

seen ja vuorovaiku-

tukseen liittyviä 

eettisiä kysymyksiä 

sekä arvioida ja pe-

rustella niihin liitty-

viä ratkaisuja. 

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy 

T5  

ohjata oppilasta sy-

ventämään ymmär-

rystään fyysisestä, 

S1–

S3 

Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

fyysistä, psyyk-

kistä ja 

Tervey-

teen 

vaikut-

tavien 

Oppilas osaa ni-

metä terveyttä tu-

kevia ja vaarantavia 

tekijöitä. 

Oppilas osaa kuvata 

terveyttä tukevia ja 

vaarantavia tekijöitä 

Oppilas osaa analy-

soida terveyttä tu-

kevia ja vaaranta-

via tekijöitä sekä 

Oppilas osaa analy-

soida ja arvioida 

terveyttä tukevia ja 

vaarantavia 
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psyykkisestä ja sosi-

aalisesta tervey-

destä ja niitä vah-

vistavista ja vaaran-

tavista tekijöistä ja 

mekanismeista 

sekä tukea oppilaan 

valmiuksia käyttää 

näihin liittyviä kä-

sitteitä asianmukai-

sesti 

sosiaalista ter-

veyttä vahvista-

via ja vaaranta-

via tekijöitä ja 

mekanismeja 

sekä käyttä-

mään niihin liit-

tyviä käsitteitä 

asianmukai-

sesti. 

 

tekijöi-

den 

tunnis-

tami-

nen ja 

tervey-

teen 

liitty-

vien kä-

sittei-

den 

käyttä-

minen 

  

  

sekä näiden välisiä 

yhteyksiä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää joitakin tervey-

teen ja sairauteen 

liittyviä käsitteitä 

asianmukaisesti. 

kuvata pääpiirteis-

sään näiden välisiä 

syysuhteita. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää terveyteen ja 

sairauteen liittyviä 

käsitteitä pääosin 

asianmukaisesti. 

  

tekijöitä sekä selit-

tää näiden välisiä 

syysuhteita moni-

puolisesti.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää terveyteen ja 

sairauteen liittyviä 

käsitteitä asianmu-

kaisesti. 

T6  

tukea oppilaan ke-

hittymistä tervey-

teen ja sairauteen 

liittyvän tiedon 

hankkijana ja käyt-

täjänä sekä edistää 

valmiuksia toimia 

tarkoituksenmukai-

sesti terveyteen, 

turvallisuuteen ja 

S2, 

S3 

Oppilas oppii 

hakemaan ja 

käyttämään ter-

veyteen ja sai-

rauteen liitty-

vää tietoa sekä 

oppii toimi-

maan tarkoituk-

senmukaisesti 

terveyteen, tur-

vallisuuteen ja 

sairauksiin 

Tervey-

teen, tur-

vallisuu-

teen ja 

sairau-

teen liitty-

vien tieto-

jen ja tai-

tojen hal-

linta 

Oppilas osaa hakea 

terveyteen liittyvää 

tietoa ohjatusti.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin toi-

mintatavan itse-

hoitoon, avun ha-

kemiseen sekä 

terveyttä ja tur-

vallisuutta 

Oppilas osaa hakea 

terveyteen liittyvää 

tietoa muutamista 

lähteistä sekä käyt-

tää tietoa paikoitel-

len asianmukaisesti. 

 

Oppilas osaa ni-

metä toimintata-

poja itsehoitoon, 

avun hakemiseen 

sekä terveyttä ja 

Oppilas osaa hakea 

terveyteen liitty-

vää tietoa erilai-

sista lähteistä ja 

käyttää sitä pää-

osin asianmukai-

sesti. 

 

Oppilas osaa ku-

vata asianmukaisia 

toimintatapoja it-

sehoidossa, avun 

Oppilas osaa hakea 

terveyteen liittyvää 

tietoa monipuoli-

sesti eri tietoläh-

teistä, osaa muo-

dostaa hakusanoja 

ja rajata tiedonha-

kua asianmukai-

sella tavalla sekä 

käyttää tietoa asi-

anmukaisesti.  
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sairauksiin liitty-

vissä tilanteissa 

liittyvissä tilan-

teissa. 

 

vaarantaviin ti-

lanteisiin liittyen. 

turvallisuutta vaa-

rantaviin tilantei-

siin liittyen. 

hakemisessa sekä 

terveyttä ja turval-

lisuutta vaaranta-

vissa tilanteissa. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida perustellen 

erilaisia toimintata-

poja itsehoidossa, 

avun hakemisessa 

sekä terveyttä ja 

turvallisuutta vaa-

rantavissa tilan-

teissa. 

T7  

ohjata oppilasta 

tunnistamaan ja ar-

vioimaan omia ter-

veyteen ja turvalli-

suuteen liittyviä 

tottumuksiaan, va-

lintojaan ja niiden 

perusteluja sekä 

rohkaista oppilasta 

pohtimaan oman 

terveyden kannalta 

merkityksellisiä voi-

mavaroja 

S1, 

S2 

Oppilas oppii tun-

nistamaan ja arvi-

oimaan omia ter-

veyteen ja turval-

lisuuteen liittyviä 

tekijöitä sekä op-

pii pohtimaan 

oman terveyden 

kannalta merki-

tyksellisiä voima-

varoja. 

    Ei käytetä arvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

  

 

T8  

ohjata oppilasta 

tunnistamaan ja 

tarkastelemaan 

S1–

S3 

Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

tarkastelemaan 

kriittisesti 

Tervey-

teen ja 

sairau-

teen 

Oppilas osaa ni-

metä terveystottu-

musten omaksumi-

seen vaikuttavia 

Oppilas osaa kuvata 

terveystottumusten 

omaksumiseen vai-

kuttavia tekijöitä 

Oppilas osaa analy-

soida terveystottu-

musten omaksumi-

seen vaikuttavia 

Oppilas osaa analy-

soida perustellen 

terveystottumus-

ten omaksumiseen 
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kriittisesti tervey-

teen ja sairauteen 

liittyviä ilmiöitä, nii-

hin liittyviä arvoja 

ja normeja sekä ar-

vioimaan tiedon 

luotettavuutta ja 

merkitystä 

terveyteen ja 

sairauteen liit-

tyviä ilmiöitä 

sekä niihin liit-

tyviä arvoja ja 

normeja ja op-

pii arvioimaan 

tiedon luotetta-

vuutta ja merki-

tystä. 

liittyvien 

ilmiöiden 

tarkastelu 

ja tervey-

teen liitty-

vän tie-

don luo-

tettavuu-

den arvi-

oiminen 

tekijöitä sekä elä-

mäntapoihin liitty-

viä eettisiä kysy-

myksiä ja antaa esi-

merkin elämänta-

poihin liittyvien va-

lintojen seurauk-

sista. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin tervey-

teen liittyvän tie-

don luotettavuutta 

kuvaavan tekijän. 

sekä elämäntapoi-

hin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja antaa 

esimerkkejä elä-

mäntapoihin liitty-

vien valintojen seu-

rauksista. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida ohjatusti ter-

veyteen liittyvän 

tiedon luotetta-

vuutta muutamien 

tiedon luotetta-

vuutta kuvaavien 

tekijöiden pohjalta. 

tekijöitä ja selittää 

terveystottumuk-

siin liittyvien ilmi-

öiden muodostu-

mista. 

 

Oppilas osaa ku-

vata elämäntapoi-

hin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja ana-

lysoida elämänta-

poihin liittyvien va-

lintojen seurauk-

sia. 

  

Oppilas osaa arvi-

oida terveyteen 

liittyvän tiedon 

luotettavuutta 

usean tiedon luo-

tettavuutta kuvaa-

van tekijän poh-

jalta. 

vaikuttavia teki-

jöitä ja selittää pe-

rustellen terveys-

tottumuksiin liitty-

vien ilmiöiden 

muodostumista. 

Oppilas osaa analy-

soida elämäntapoi-

hin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä sekä 

arvioida perustel-

len elämäntapoihin 

liittyvien valintojen 

seurauksia.  

 

Oppilas osaa ar-

vioida tervey-

teen liittyvän tie-

don luotetta-

vuutta ja käytet-

tävyyttä kriitti-

sesti eri näkökul-

mista. 

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

T9  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

ympäristön, 

Ympä-

ristön 

Oppilas osaa ni-

metä elinympä-

ristön 

Oppilas osaa ku-

vata elinympäris-

tön aiheuttamia 

Oppilas osaa analy-

soida elinympäris-

tön aiheuttamia 

Oppilas osaa analy-

soida perustellen 

elinympäristön 
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ympäristön, yhtei-

söjen, kulttuurin, ja 

tieto- ja viestintä-

teknologian merki-

tystä terveydelle ja 

hyvinvoinnille 

yhteisöjen, kult-

tuurin sekä 

tieto- ja viestin-

täteknologian 

merkitystä ter-

veydelle ja hy-

vinvoinnille. 

terveys-

vaiku-

tusten 

hah-

motta-

minen 

aiheuttamia vai-

kutuksia tervey-

teen sekä yhtei-

söjen, kulttuurin 

tai tvt:n yhteyk-

siä terveyteen. 

vaikutuksia ter-

veyteen sekä an-

taa esimerkkejä 

yhteisöjen, kult-

tuurin tai tvt:n yh-

teyksistä tervey-

teen. 

keskeisiä suoria ja 

epäsuoria vaiku-

tuksia terveyteen 

sekä selittää yhtei-

söjen, kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä ter-

veyteen. 

aiheuttamia kes-

keisiä suoria ja 

epäsuoria vaiku-

tuksia terveyteen 

sekä arvioida yhtei-

söjen, kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä ter-

veyteen. 

T10  

ohjata oppilasta 

luomaan perustaa 

opiskelu-, toiminta- 

ja työkyvylle ja sen 

ylläpitämiselle sekä 

kuvaamaan ter-

veyspalvelujen asi-

anmukaista käyttöä 

S1, 

S2 

Oppilas oppii 

luomaan perus-

taa opiskelu-, 

toiminta- ja työ-

kyvylle ja sen yl-

läpitämiselle 

sekä oppii ku-

vaamaan ter-

veyspalvelujen 

asianmukaista 

käyttöä. 

 

Työky-

vyn 

edistä-

misen 

keino-

jen 

hah-

motta-

minen 

  

Oppilas osaa ni-

metä tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toiminta- 

ja työkykyyn. 

 

Oppilas osaa ni-

metä oman koulun 

ja kunnan terveys-

palveluja. 

Oppilas osaa kuvata 

tekijöitä, jotka vai-

kuttavat opiskelu-, 

toiminta- ja työky-

kyyn. 

 

Oppilas osaa kuvata 

oman koulun ja 

kunnan terveyspal-

veluja. 

Oppilas osaa sovel-

taa tietoa teki-

jöistä, jotka vaikut-

tavat opiskelu-, 

toiminta- ja työky-

kyyn, esimerkiksi 

laatimalla niitä tu-

kevan suunnitel-

man. 

 

Oppilas osaa ku-

vata yhteiskunnan 

erilaisia terveys-

palveluja ja antaa 

esimerkkejä siitä, 

miten niitä voi 

hyödyntää eri ti-

lanteissa. 

Oppilas osaa so-

veltaa ja arvioida 

tietoa tekijöistä, 

jotka vaikuttavat 

opiskelu-, toi-

minta- ja työky-

kyyn, esimerkiksi 

laatimalla niitä 

tukevan perus-

tellun suunnitel-

man. 

 

Oppilas osaa ku-

vata ja arvioida 

yhteiskunnan 

erilaisia terveys-

palveluja ja sitä, 

miten niitä voi 

hyödyntää 
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asianmukaisesti 

eri tilanteissa.  

T11  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ja 

arvioimaan per-

heen ja omaan elä-

mänpiiriin kuulu-

vien ihmisten ja yh-

teisöjen edustamia 

terveyskäsityksiä, 

tunnistamaan nii-

den merkitystä it-

selle sekä muodos-

tamaan kuvaa it-

selle sopivista oppi-

misen keinoista. 

S1–

S3 

Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

perheen ja 

omaan elämän-

piiriin kuuluvien 

ihmisten ja yh-

teisöjen edusta-

mia terveyskäsi-

tyksiä, tunnis-

taa niiden mer-

kitystä itselle 

sekä oppii muo-

dostamaan ku-

vaa itselle sopi-

vista oppimisen 

keinoista. 

Ter-

veys-

käsitys-

ten 

arvi-

ointi 

sekä 

oppi-

mista 

edistä-

vien te-

kijöiden 

hah-

motta-

minen 

  

  

  

  

  

  

  

  

Oppilas osaa kuvata 

esimerkin avulla, 

miten perhe, lä-

hiyhteisöt tai muut 

sosiaaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsityk-

siin terveydestä. 

 

Oppilas osaa ni-

metä omaa oppi-

mistaan tukevan te-

kijän.  

Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, 

miten perhe, lähiyh-

teisöt tai muut sosi-

aaliset yhteisöt vai-

kuttavat käsityksiin 

terveydestä, sekä 

tunnistaa niiden vai-

kutuksen omiin ter-

veyskäsityksiin. 

 

Oppilas osaa nimetä 

omaa oppimistaan 

tukevia tekijöitä.  

 

Oppilas osaa analy-

soida asianmukais-

ten esimerkkien 

avulla, miten 

perhe, lähiyhteisöt 

ja muut sosiaaliset 

yhteisöt vaikutta-

vat käsityksiin ter-

veydestä, sekä ku-

vata, mikä on nii-

den merkitys 

omille terveyskäsi-

tyksille. 

  

Oppilas osaa ku-

vata omaa oppi-

mistaan tukevia te-

kijöitä. 

Oppilas osaa analy-

soida perustellen, 

miten perhe, lä-

hiyhteisöt ja muut 

sosiaaliset yhteisöt 

vaikuttavat käsityk-

siin terveydestä, 

sekä arvioi niiden 

merkitystä omille 

terveyskäsityksille.  

 

Oppilas osaa analy-

soida omaa oppi-

mistaan tukevia te-

kijöitä. 

T12  S3 Oppilas oppii 

arvioimaan 

Tervey-

teen 

Oppilas osaa ni-

metä yksittäisen 

Oppilas osaa analy-

soida ohjatusti 

Oppilas osaa analy-

soida terveyteen 

Oppilas osaa arvi-

oida kriittisesti 
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tukea oppilaan val-

miuksia arvioida 

kriittisesti tervey-

teen ja sairauteen 

liittyvää viestintää 

sekä eritellä yksilön 

oikeuksia, vastuita 

ja vaikuttamiskei-

noja terveyttä ja 

turvallisuutta kos-

kevissa asioissa 

omassa oppimisym-

päristössä ja lähiyh-

teisöissä. 

kriittisesti ter-

veyteen ja sai-

rauteen liitty-

vää viestintää 

sekä oppii tar-

kastelemaan yk-

silön oikeuksia, 

vastuita ja vai-

kuttamiskeinoja 

terveyttä ja tur-

vallisuutta kos-

kevissa asioissa 

omassa oppi-

misympäris-

tössä ja lähiyh-

teisöissä. 

 

liittyvän 

viestinnän 

arviointi 

sekä ter-

veyteen ja 

turvalli-

suuteen 

vaikutta-

vien kei-

nojen 

tuntemi-

nen 

terveysviestinnän 

vaikutuskeinon tai 

luotettavuuteen 

vaikuttavan tekijän.  

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin elä-

mäntapojen seu-

rauksen yhteiskun-

nalle tai ympäristön 

terveydelle tai tur-

vallisuudelle. 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin keinon, 

miten terveyteen ja 

turvallisuuteen voi-

daan vaikuttaa lä-

hiyhteisössä. 

terveyteen liittyvän 

viestinnän vaikutus-

keinoja ja luotetta-

vuutta. 

 

Oppilas osaa kuvata 

elämäntapojen seu-

rauksia toisille ihmi-

sille, yhteiskunnalle 

tai ympäristön ter-

veydelle ja turvalli-

suudelle. 

 

Oppilas osaa kuvata 

keinoja, miten ter-

veyteen ja turvalli-

suuteen voidaan 

vaikuttaa lähiyhtei-

sössä. 

liittyvän viestinnän 

vaikutuskeinoja ja 

luotettavuutta.  

  

Oppilas osaa analy-

soida elämäntapo-

jen seurauksia toi-

sille ihmisille, yh-

teiskunnalle ja ym-

päristön tervey-

delle ja turvallisuu-

delle.  

 

Oppilas osaa analy-

soida keinoja, joilla 

terveyteen ja tur-

vallisuuteen voi-

daan vaikuttaa lä-

hiyhteisöissä.   

 

terveyteen liitty-

vän viestinnän vai-

kutuskeinoja ja 

luotettavuutta.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida ja perustella 

elämäntapojen 

seurauksia toisille 

ihmisille, yhteis-

kunnalle ja ympä-

ristön terveydelle 

ja turvallisuudelle.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida ja perustella 

keinoja, joilla lä-

hiyhteisöjen ja ym-

päristön tervey-

teen ja turvallisuu-

teen voidaan vai-

kuttaa. 

 

10 Uskonto 
Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut oppi-

misen tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

T1  

ohjata oppilasta ha-

vaitsemaan uskon-

non ja kulttuurin 

vuorovaikutus sekä 

tunnistamaan us-

kontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S1, S2 Oppilas ymmärtää us-

konnon ja kulttuurin 

monipuolista vuoro-

vaikutusta ja uskon-

toon liittyvää moni-

muotoisuutta. 

 

Uskontojen 

monimuo-

toisuuden 

sekä kult-

tuuristen ja 

yhteiskun-

nallisten 

vaikutusten 

hahmotta-

minen 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti ympäris-

töstä erilaisia us-

kontoon liittyviä 

asioita, kuten ra-

kennuksia, symbo-

leja ja tapoja.  

Oppilas tunnistaa 

ympäristöstä eri-

laisia uskontoon 

liittyviä asioita. 

 

Oppilas osaa yh-

distää uskontoon 

liittyviä käsitteitä 

ja ilmiöitä toi-

siinsa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä opiskel-

tavaan uskontoon 

liittyvästä monimuo-

toisuudesta.  

 

Oppilas osoittaa ym-

märtävänsä, että us-

konto ja kulttuuri 

ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään.  

 

Oppilas tunnistaa it-

senäisesti uskontoi-

hin liittyviä asioita eri 

kulttuureissa ja yh-

teiskunnissa. 

Oppilas osaa antaa 

monipuolisia esi-

merkkejä opiskelta-

van uskonnon sisäi-

sestä monimuotoi-

suudesta.  

 

Oppilas osoittaa ym-

märtävänsä, että us-

konto ja kulttuuri 

ovat monilla tavoilla 

vuorovaikutuksessa 

keskenään.  

 

Oppilas tunnistaa ja 

osaa nimetä itsenäi-

sesti uskontoihin liit-

tyviä asioita eri kult-

tuureissa ja yhteis-

kunnissa. 

T2  

ohjata oppilasta sy-

ventämään tieto-

jaan opiskeltavasta 

S1 Oppilas syventää tie-

tojaan opiskeltavasta 

uskonnosta ja sen vai-

kutuksista sekä 

Opiskelta-

vaa uskon-

toa koske-

van tiedon 

Oppilas osaa antaa 

esimerkin opiskel-

tavan uskonnon 

opetuksista sekä 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

opiskeltavan 

Oppilas osaa analy-

soida opiskeltavan 

uskonnon perusope-

tuksia ja kuvailla 

Oppilas osaa analy-

soida opiskeltavan 

uskonnon perusope-

tuksia sekä 
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uskonnosta ja sen 

vaikutuksista 

harjaantuu hankki-

maan lisätietoa niistä.  

 

hallitsemi-

nen 

 

esimerkin sen tär-

keimmistä läh-

teistä.  

 

Oppilas osaa kertoa 

opiskeltavan uskon-

non synnystä. 

uskonnon opetuk-

sista.  

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon syn-

nystä, lähteistä, 

vaikutuksista ja 

levinneisyydestä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa 

opiskeltavasta us-

konnosta. 

tärkeimpien lähtei-

den sisältöä.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

opiskeltavan uskon-

non syntyä, levinnei-

syyttä ja vaikutuksia 

eri puolilla maail-

maa.  

 

Oppilas osaa hankkia 

itsenäisesti lisätietoa 

opiskeltavasta us-

konnosta ja kiinnit-

tää huomiota tiedon 

lähteiden luotetta-

vuuteen. 

tärkeimpien lähtei-

den sisältöä ja tul-

kintoja.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

opiskeltavan uskon-

non syntyhistoriaa, 

levinneisyyttä ja vai-

kutuksia eri puolilla 

maailmaa.  

 

Oppilas osaa hankkia 

itsenäisesti lisätietoa 

opiskeltavasta us-

konnosta ja arvioida 

tiedon lähteiden luo-

tettavuutta. 

 

T3  

ohjata oppilasta pe-

rehtymään uskon-

toihin ja katsomuk-

siin eri puolilla 

maailmaa sekä us-

konnottomuuteen 

S2 Oppilas ymmärtää, 

mitä ovat maailman-

uskonnot, uskonnot-

tomuus ja katsomuk-

set ja miten ne eroa-

vat toisistaan. Oppilas 

harjaantuu hankki-

maan lisätietoa niistä. 

 

Maailman-

uskontojen 

ja erilaisten 

katsomus-

ten tunte-

minen 

 

Oppilas osaa ni-

metä kaksi uskon-

toa ja tunnistaa oh-

jatusti niiden kes-

keisiä piirteitä.  

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti uskonnon 

Oppilas osaa ni-

metä maailman-

uskontoja ja ker-

toa niiden keskei-

sistä piirteistä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla uskonnon ja 

Oppilas osaa kuvailla 

eri maailmanuskon-

tojen pääpiirteitä ja 

vertailla niitä.  

 

Oppilas osaa käyttää 

käsitteitä uskonto, 

uskonnottomuus ja 

Oppilas osaa analy-

soida ja vertailla eri 

maailmanuskontojen 

pääpiirteitä.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

uskonnoissa ja us-

konnottomuudessa 
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ja uskonnottomuu-

den eroja. 

uskonnottomuu-

den eroja.  

 

Oppilas osaa 

hankkia annettu-

jen ohjeiden mu-

kaan lisätietoa us-

konnoista ja kat-

somuksista. 

katsomus mielek-

käissä yhteyksissä.  

 

Oppilas osaa hankkia 

itsenäisesti lisätietoa 

uskonnoista ja katso-

muksista ja kiinnittää 

huomiota tiedon läh-

teiden luotettavuu-

teen. 

vallitsevaa moninai-

suutta.  

 

Oppilas osaa hankkia 

itsenäisesti lisätietoa 

uskonnoista ja kat-

somuksista ja arvi-

oida tiedon lähtei-

den luotettavuutta. 

 

T4  

ohjata oppilasta 

tuntemaan eri us-

kontojen ja katso-

musten tapoja ja 

symboleita sekä 

tunnistamaan us-

konnollisia aiheita 

mediassa, maail-

manpolitiikassa, 

taiteessa ja popu-

laarikulttuurissa 

S1, S2, 

S3 

Oppilas tunnistaa ja 

ymmärtää eri uskon-

tojen ja katsomusten 

tapoja sekä kehittää 

valmiuksiaan tunnis-

taa uskonnollisia sym-

boleita ja aiheita me-

diassa, maailmanpoli-

tiikassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa.  

Uskonnon 

ja kulttuu-

rin luku-

taito 

 

Oppilas tunnistaa 

uskontoon liittyviä 

tapoja. 

Oppilas osaa ker-

toa vähintään kol-

men uskonnon 

keskeisistä ta-

voista.   

 

Oppilas tunnistaa 

annetusta materi-

aalista uskonnolli-

sia symboleita ja 

aiheita mediassa, 

taiteessa ja popu-

laarikulttuurissa. 

 

Oppilas osaa kuvailla 

ja nimetä eri uskon-

tojen tapoja ja osaa 

antaa esimerkin us-

konnottomasta tapa-

kulttuurista.  

 

Oppilas tunnistaa ja 

osaa antaa esimerkin 

uskonnollisista sym-

boleista ja aiheista 

mediassa, maailman-

politiikassa, taiteessa 

ja populaarikulttuu-

rissa. 

Oppilas osaa analy-

soida eri uskontojen 

tapoja ja osaa antaa 

esimerkkejä uskon-

nottomasta tapa-

kulttuurista.  

 

Oppilas tunnistaa ja 

osaa antaa esimerk-

kejä uskonnollisista 

symboleista ja ai-

heista mediassa, 

maailmanpolitii-

kassa, taiteessa ja 

populaarikulttuu-

rissa. 
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T5  

ohjata oppilasta ha-

vaitsemaan ja arvi-

oimaan erilaisia ar-

gumentaation ta-

poja sekä uskonnon 

ja tieteen kielen vä-

lisiä eroja 

S1, S3 Oppilas oppii tunnis-

tamaan ja arvioimaan 

erilaisia argumentaa-

tion tapoja sekä us-

konnon ja tieteen kie-

len välisiä eroja. Op-

pilas kehittää val-

miuksiaan kuunnella 

toisten näkemyksiä ja 

perustella omia näke-

myksiään. 

Uskonnolli-

sen ja tie-

teellisen 

kielen erot-

taminen 

sekä ajatte-

lun ja vuo-

rovaikutuk-

sen taidot 

 

Oppilas erottaa sel-

keästi uskonnolli-

sen ja selkeästi tie-

teellisen väitteen 

toisistaan. 

Oppilas tunnistaa 

tieteelliselle ja us-

konnolliselle kie-

lelle ominaisia 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää omia nä-

kemyksiään.  

Oppilas tunnistaa 

erilaisia argumentaa-

tion tapoja sekä us-

konnon ja tieteen 

kielen välisiä eroja.  

 

Oppilas osaa kuun-

nella toisten näke-

myksiä ja esittää pe-

rusteluja omille nä-

kemyksilleen. 

 

Oppilas osaa analy-

soida erilaisia argu-

mentaation tapoja.  

 

Oppilas osaa analy-

soida uskonnon ja 

tieteen kielen sekä 

uskonnollisten ja tie-

teellisten perustelu-

jen eroja.  

 

Oppilas osaa kuun-

nella toisten näke-

myksiä ja perustella 

johdonmukaisesti 

omia näkemyksiään. 

T6  

ohjata oppilasta pe-

rehtymään eettisen 

ajattelun keskeisiin 

käsitteisiin, ihmisoi-

keuksiin sekä opis-

keltavan uskonnon 

ja muiden uskonto-

jen ja katsomusten 

eettisiin periaattei-

siin 

S3  Oppilas oppii sovelta-

maan eettisen ajatte-

lun keskeisiä käsit-

teitä. Oppilas tietää 

keskeiset ihmisoikeu-

det sekä opiskeltavan 

uskonnon ja muiden 

uskontojen ja katso-

musten eettisiä peri-

aatteita. 

Etiikkaa ja 

ihmisoi-

keuksia 

koskevan 

tiedon hal-

litseminen 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkin jostakin 

ihmisoikeudesta.  

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkin opiskel-

tavan uskonnon 

eettisistä periaat-

teista. 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esi-

merkkitilanteista 

eettisen ulottu-

vuuden ja osaa 

pohtia ohjatusti 

eettisiä kysymyk-

siä.  

 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

Oppilas osaa käyttää 

etiikan keskeisiä kä-

sitteitä ja erottaa 

eettiset kysymykset 

muista kysymyksistä.  

 

Oppilas osaa pohtia 

eettisiä kysymyksiä 

ja ihmisoikeuksien 

toteutumista käytän-

nössä. 

Oppilas osaa käyttää 

etiikan keskeisiä kä-

sitteitä, pohtia eetti-

siä kysymyksiä ja ar-

vioida ihmisoikeuk-

sien toteutumista 

käytännössä.  

 

Oppilas osaa analy-

soida eri uskontojen 

ja katsomusten 
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ihmisoikeuksista 

ja niiden merki-

tyksestä.  

 

Oppilas osaa ker-

toa opiskeltavan 

uskonnon eetti-

sistä periaatteista.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

opiskeltavan uskon-

non eettisiä periaat-

teita ja vertailla niitä 

muiden uskontojen 

ja katsomusten kes-

keisiin eettisiin peri-

aatteisiin.  

eettisiä periaatteita 

ja tunnistaa niiden 

erilaisia tulkintoja.  

T7  

auttaa oppilasta 

pohtimaan uskon-

tojen ja katsomus-

ten maailmanlaa-

juista merkitystä ih-

misten valintojen 

perusteina ja ohjaa-

jina 

S1, S3 Oppilas kehittää val-

miuksiaan pohtia us-

kontojen ja katso-

musten maailmanlaa-

juista merkitystä ih-

misten valintojen pe-

rusteina ja ohjaajina. 

Uskontojen 

ja katso-

musten 

merkityk-

sen hah-

mottami-

nen yksilöi-

den elä-

mässä ja 

globaalisti 

Oppilas tunnistaa 

annetuista esimer-

keistä uskonnollisia 

ja katsomuksellisia 

näkökohtia, jotka 

vaikuttavat ihmis-

ten valintoihin. 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

uskontojen ja kat-

somusten vaiku-

tuksesta ihmisten 

valintoihin ja toi-

mintaan. 

Oppilas osaa pohtia 

ja analysoida uskon-

tojen ja katsomusten 

merkitystä ihmisten 

valintojen perusteina 

ja ohjaajina eri puo-

lilla maailmaa. 

Oppilas osaa pohtia 

ja arvioida uskonto-

jen ja katsomusten 

merkitystä ihmisten 

valintojen perus-

teina ja ohjaajina eri 

puolilla maailmaa. 

T8  

rohkaista oppilasta 

pohtimaan ihmisyy-

teen kuuluvia elä-

mänkysymyksiä, 

ajankohtaisia eetti-

siä kysymyksiä ja 

S2, S3 Oppilas oppii pohti-

maan itsenäisesti ja 

yhdessä muiden 

kanssa ihmisyyteen 

kuuluvia elämänkysy-

myksiä, ajankohtaisia 

eettisiä kysymyksiä ja 

Eettisen 

ajattelun ja 

omien nä-

kemysten 

ilmaisemi-

sen taidot 

 

Oppilas osaa ni-

metä jonkin ajan-

kohtaisen eettisen 

kysymyksen ja ku-

vailla jotakin itsel-

leen tärkeää arvoa.  

Oppilas tunnistaa 

ja osaa pohtia oh-

jatusti ihmisyy-

teen kuuluvia elä-

mänkysymyksiä ja 

joitakin ajankoh-

taisia eettisiä ky-

symyksiä.  

Oppilas tunnistaa ja 

osaa pohtia eri näkö-

kulmista ihmisyyteen 

kuuluvia elämänky-

symyksiä ja joitakin 

ajankohtaisia eettisiä 

kysymyksiä 

Oppilas osaa pohtia 

ja analysoida ihmi-

syyteen kuuluvia elä-

mänkysymyksiä ja 

ajankohtaisia eetti-

siä kysymyksiä itse-

näisesti ja yhdessä 

muiden kanssa.  
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omien arvojen suh-

detta niihin 

omien arvojen suh-

detta niihin. 

 

 

Oppilas osaa ku-

vailla itselleen tär-

keitä arvoja ja ot-

taa niiden poh-

jalta kantaa eetti-

siin kysymyksiin. 

itsenäisesti ja yh-

dessä muiden 

kanssa.  

 

Oppilas osaa kuvailla 

itselleen tärkeitä ar-

voja ja esittää perus-

teltuja näkemyksiä 

eettisistä kysymyk-

sistä. 

 

Oppilas osaa analy-

soida omia arvojaan 

ja niihin vaikuttavia 

tekijöitä sekä tunnis-

taa erilaisten eettis-

ten ratkaisujen taus-

talla vaikuttavia ar-

voja. 

 

Oppilas osaa esittää 

johdonmukaisia ja 

perusteltuja näke-

myksiä eettisistä ky-

symyksistä. 

T9  

innostaa oppilasta 

tutkimaan omien 

valintojensa eetti-

siä ulottuvuuksia ja 

niiden vaikutusta 

hyvinvointiin ja 

kannustaa kestä-

vään elämäntapaan 

S2, S3 Oppilas harjaantuu 

analysoimaan eettisiä 

valintojaan ja niiden 

vaikutusta hyvinvoin-

tiin sekä kehittää val-

miuksiaan toteuttaa 

kestävää elämänta-

paa. 

Eettisten 

valintojen 

vaikutusten 

hahmotta-

minen suh-

teessa hy-

vinvointiin 

ja 

kestävään 

tulevaisuu-

teen 

Oppilas tunnistaa 

eettisten valintojen 

ja tekojen seurauk-

sia ja osaa antaa 

jonkin esimerkin 

niistä. 

Oppilas osaa ku-

vailla eettisten va-

lintojen perus-

teita sekä valinto-

jen vaikutusta hy-

vinvointiin ja kes-

tävään tulevai-

suuteen. 

Oppilas osaa analy-

soida eettisiä valin-

toja sekä niiden vai-

kutuksia hyvinvoin-

tiin ja kestävään tu-

levaisuuteen. 

Oppilas osaa arvi-

oida eettisiä valin-

toja sekä erilaisten 

valintojen välittömiä 

ja välillisiä vaikutuk-

sia hyvinvointiin ja 

kestävään tulevai-

suuteen.  
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T10  

rohkaista oppilaita 

kohtaamaan erilai-

sia ihmisiä nyt ja tu-

levaisuudessa 

jatko-opinnoissa, 

työelämässä ja va-

paa-ajalla 

S1, S2, 

S3 

Oppilas kehittää val-

miuksiaan rakenta-

vaan vuorovaikutuk-

seen erilaisten ihmis-

ten kanssa nyt ja tule-

vaisuudessa jatko-

opinnoissa, työelä-

mässä ja vapaa-ajalla. 

Elämäntai-

dot 

 

  Ei vaikuta arvosanan 

muodostamisessa. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan kokemuk-

siaan ja valmiuksi-

aan osana itsearvi-

ointia. 

  

 

 

11 Elämänkatsomustieto 
Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet  

Arvioin-

nin kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

T1  

ohjata oppilasta 

tunnistamaan, ym-

märtämään ja 

käyttämään katso-

muksellisia käsit-

teitä 

S1  Oppii tunnista-

maan, ymmärtä-

mään ja käyttä-

mään katsomuk-

sellisia käsitteitä. 

Käsittei-

den hal-

linta ja 

sovelta-

minen 

Oppilas tunnistaa 

joitakin katsomuk-

sellisia käsitteitä (ku-

ten elämänkatso-

mus, uskonto, us-

konnottomuus).  

Oppilas osaa kuvata 

maailmankatsomuk-

sen, maailmankuvan 

ja elämänkatsomuk-

sen käsitteet. 

 

  

Oppilas ymmärtää 

maailmankatsomuk-

sen, maailmankuvan 

ja elämänkatsomuk-

sen käsitteet sekä 

tunnistaa niiden väli-

siä suhteita ja osaa 

käyttää niitä. 

Oppilas tunnistaa, 

ymmärtää ja osaa 

soveltaa katsomuk-

sellisia käsitteitä 

omassa katsomuk-

sellisessa ajattelus-

saan ja omissa tuo-

toksissaan.  
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T2  

rakentaa oppilaan 

kulttuurista yleissi-

vistystä ohjaamalla 

oppilasta tutustu-

maan erilaisiin 

kulttuureihin ja 

katsomuksiin ja pe-

rehtymään Unes-

con maailmanpe-

rintöohjelmaan 

S1 Oppilas rakentaa 

yleissivistystä eri-

laisista kulttuu-

reista ja katso-

muksista ja Unes-

con maailmanpe-

rintöohjelmasta. 

  

 Kulttuu-

rien ja kat-

somusten 

tuntemi-

nen  

Oppilas osaa nimetä 

vähintään yhden 

kulttuurin perusteki-

jän (kuten pukeutu-

minen, kieli, ruoka, 

juhlat, elinkeino, toi-

meentulo, teknolo-

gia) ja yhden Unes-

con maailmanperin-

tökohteen. 

Oppilas osaa kuvata 

kahta eri kulttuuria 

tai katsomusta sekä 

tunnistaa näiden yh-

täläisyyksiä ja eroja.  

 

Oppilas osaa kertoa 

joistain Unescon 

maailmanperintöoh-

jelman piirteistä ja 

nimetä joitain maail-

manperintökohteita. 

Oppilas osaa hankkia 

tietoa erilaisista kult-

tuureista ja katso-

muksista.  

 

Oppilas osaa kertoa 

Unescon maailman-

perintöohjelman läh-

tökohdista ja nimetä 

joitain maailmanpe-

rintökohteita. 

  

Oppilas ymmärtää 

kulttuurista ja kat-

somuksellista mo-

ninaisuutta sekä 

osaa suhteuttaa 

omaa kulttuurista 

ja katsomuksellista 

asemaansa maail-

man kulttuureissa 

ja perinnössä.  

 

Oppilas osaa ku-

vailla Unescon 

maailmanperintö-

ohjelman lähtökoh-

tia ja osaa nimetä 

useimmat kotimai-

set ja joitain ulko-

maisia maailman-

perintökohteita. 

T3  

ohjata oppilasta 

tuntemaan erilaisia 

uskonnottomia ja 

uskonnollisia kat-

somuksia, niiden 

keskinäistä 

S1 Oppilas oppii tun-

temaan erilaisia 

katsomuksia, nii-

den keskinäistä 

vuorovaikutusta 

sekä tiedon ja tut-

kimuksen roolia 

Erilaisten 

katso-

musten 

tuntemi-

nen ja 

vertailu 

 

Oppilas osaa nimetä 

vähintään kaksi eri-

laista katsomusta 

(kuten kristinusko, 

marxismi ja vega-

nismi).  

Oppilas osaa nimetä 

seemiläisen mono-

teismin ja sekulaarin 

humanismin keskei-

siä piirteitä.  

 

Oppilas 

Oppilas osaa nimetä 

keskeisten maail-

mankatsomusten ja 

kulttuurien tärkeim-

piä piirteitä ja kehi-

tyskulkuja, erityisesti 

seemiläisen 

Oppilas ymmärtää 

keskeisten maail-

mankatsomusten 

ja kulttuurien tär-

keimpiä piirteitä ja 

kehityskulkuja, eri-

tyisesti 
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vuorovaikutusta 

sekä tiedon ja tut-

kimuksen roolia 

katsomusten arvi-

oinnissa 

katsomusten arvi-

oinnissa. 

tietää, että katso-

muksellisia kysymyk-

siä voi lähestyä tie-

teellisesti. 

 

. 

monoteismin ja se-

kulaarin humanismin 

historiallisia, kulttuu-

risia ja yhteiskunnal-

lisia vaiheita.  

 

Oppilas osaa kertoa, 

miten katsomuksia 

voi tarkastella tutki-

vasti ja tieteellisesti. 

seemiläisen mono-

teismin ja sekulaa-

rin humanismin 

historiallisia, kult-

tuurisia ja yhteis-

kunnallisia vai-

heita.  

 

Oppilas osaa selit-

tää, miten katso-

muksia voi tarkas-

tella tutkivasti ja 

tieteellisesti. 

T4  

ohjata oppilasta 

tutkimaan uskon-

nollisen ajattelun 

ja uskontokritiikin 

perusteita 

S1, S3 Oppilas oppii tut-

kimaan ja pohti-

maan uskonnolli-

sen ajattelun ja 

uskontokritiikin 

perusteita. 

Uskonnol-

lisen ajat-

telun ja 

uskonto-

kritiikin 

tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ohja-

tusti hankkia infor-

maatiota uskon-

noista ja uskontokri-

tiikistä. 

Oppilas tunnistaa, 

mitä uskonnollinen 

ajattelu on, tietää, 

mitä uskontokritiikki 

tarkoittaa, ja osaa 

osittain itsenäisesti 

hakea informaatiota 

asiasta.   

Oppilas osaa selittää 

uskonnollisen ajatte-

lun luonnetta, antaa 

esimerkkejä uskon-

tokritiikin pääpiir-

teistä ja osaa hakea 

informaatiota asi-

asta. 

Oppilas osaa eri-

tellä uskonnollisen 

ajattelun luon-

netta, ymmärtää 

uskontokritiikin 

pääpiirteitä ja osaa 

itsenäisesti hakea 

tietoa asiasta. 

T5  

ohjata oppilasta 

tuntemaan katso-

musvapaus ihmis-

oikeutena sekä 

S1, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään katso-

musvapauden ih-

misoikeutena 

sekä perehtyy 

Katsomus-

vapauden 

merkityk-

sen hah-

mottami-

nen 

Oppilas osaa antaa 

esimerkin katsomus-

vapaudesta.  

Oppilas tunnistaa 

katsomusvapauden 

ihmisoikeutena.  

 

Oppilas osaa nimetä 

vähintään yhden 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä katso-

musvapaudesta ih-

misoikeutena ja jois-

takin katsomusva-

pauden turvaamisen 

Oppilas selittää 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena ja joitakin kat-

somusvapauden 

turvaamisen 
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katsomusvapau-

den turvaamisen 

kansallisia ja kan-

sainvälisiä keinoja 

katsomusvapau-

den turvaamisen 

kansallisiin ja kan-

sainvälisiin keinoi-

hin.  

keinon, jolla katso-

musvapautta turva-

taan.  

keinoista sekä niiden 

puutteista erilaisissa 

tilanteissa. 

keinoja sekä osaa 

eritellä niiden 

puutteita erilai-

sissa tilanteissa. 

T6  

ohjata oppilasta 

hahmottamaan 

erilaisia katsomuk-

sellisia ratkaisuja 

sekä niiden taus-

talla olevia yksilöl-

lisiä ja yhteisöllisiä 

perusteita  

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii hah-

mottamaan erilai-

sia katsomukselli-

sia ratkaisuja sekä 

niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä 

ja yhteisöllisiä pe-

rusteita. 

Katsomuk-

sellisten 

valintojen 

perustei-

den tar-

kastelu 

Oppilas osaa kuvata 

jonkin katsomukselli-

sen ratkaisun ja ni-

metä jonkin siihen 

liittyvän yksilöllisen 

tai yhteisöllisen pe-

rusteen.  

Oppilas osaa kuvata 

jonkin katsomukselli-

sen ratkaisun ja ni-

metä jonkin siihen 

liittyvän yksilöllisen 

ja yhteisöllisen pe-

rusteen (kuten pe-

rusteen olla käyttä-

mättä lentokonetta 

eettisistä syistä).  

Oppilas osaa kuvata 

erilaisten ihmisten 

katsomuksellisten 

valintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä perus-

teita.  

Oppilas osaa eri-

tellä ja arvioida 

erilaisten ihmisten 

katsomuksellisten 

valintojen taustalla 

olevia yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä perus-

teita sekä verrata 

omia katsomuksel-

lisia ratkaisujaan 

niihin. 

T7  

kannustaa oppi-

lasta maailman 

moninaisuuden ja 

kaikkien yhdenver-

taisen kohtelun hy-

väksymiseen ja 

ymmärtämiseen 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii hy-

väksymään ja ym-

märtämään maa-

ilman moninai-

suuden ja kaik-

kien yhdenvertai-

sen kohtelun. 

Monikult-

tuurisuu-

den ja yh-

denver-

taisuuden 

hahmot-

taminen 

 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä maail-

man moninaisuu-

desta sekä kaikkien 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas osaa kuvata 

maailman monimuo-

toisuutta ja antaa 

esimerkkejä ihmisten 

yhdenvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas ymmärtää 

maailman monimuo-

toisuuden ja kaikkien 

yhdenvertaisen koh-

telun merkityksen. 

Oppilas ymmärtää 

ja osaa perustella 

maailman moni-

muotoisuuden ja 

kaikkien yhdenver-

taisen kohtelun 

merkityksen.  
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T8  

ohjata oppilasta 

huomaamaan eet-

tisiä ulottuvuuksia 

elämästään ja ym-

päristöstään sekä 

kehittämään eet-

tistä ajatteluaan  

S2, S3 Oppilas oppii tun-

nistamaan eettisiä 

ulottuvuuksia elä-

mästään ja ympä-

ristöstään sekä 

kehittää eettistä 

ajatteluaan.  

Eettisen 

ajattelun 

taidot 

Oppilas tunnistaa 

joistain teoista eetti-

sen ulottuvuuden, 

esimerkiksi sen, onko 

teko oikein, väärin 

vai ei kumpaakaan. 

Oppilas osaa tunnis-

taa eettisiä käsitteitä 

(kuten arvo, velvolli-

suus, oikeus, vapaus, 

vastuu, tasa-arvo ja 

reiluus).  

 

Oppilas osaa perus-

tella eettisiä näke-

myksiään. 

Oppilas osaa käyttää 

eettistä käsitteistöä 

sekä tulkita ja sovel-

taa sitä.  

 

Oppilas osaa perus-

tella eettisiä näke-

myksiään johdonmu-

kaisesti.  

Oppilas osaa käyt-

tää monipuolisesti 

eettisiä käsitteitä 

sekä tulkita ja so-

veltaa niitä perus-

tellusti omassa 

ajattelussaan.  

T9  

innostaa oppilasta 

pohtimaan omien 

valintojensa vaiku-

tusta kestävään tu-

levaisuuteen pai-

kallisesti ja globaa-

listi  

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii poh-

timaan ja ymmär-

tämään omien va-

lintojen vaiku-

tusta kestävään 

tulevaisuuteen 

paikallisesti ja glo-

baalisti. 

Kestävän 

elämän-

tavan pe-

riaattei-

den tun-

teminen 

 

Oppilas tunnistaa 

jonkin kestävän tule-

vaisuuden edellytyk-

sen.  

 

Oppilas osaa kertoa, 

että omat teot voivat 

vaikuttaa tulevaisuu-

teen.  

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä kestävän 

tulevaisuuden edelly-

tyksistä.  

 

Oppilas ymmärtää, 

että omat teot voivat 

vaikuttaa tulevaisuu-

teen paikallisesti ja 

globaalisti (kuten 

kierrätyksen, kulu-

tusvalintojen sekä 

harrastuneisuuden 

kautta).  

Oppilas osaa nimetä 

keskeisiä luonnon ja 

yhteiskunnan kestä-

vään tulevaisuuteen 

liittyviä edellytyksiä 

ja tarkastella kestä-

vän elämäntavan 

merkitystä tulevai-

suudelle.  

 

Oppilas tuntee kei-

noja vaikuttaa paikal-

lisesti ja globaalisti. 

Oppilas osaa eri-

tellä keskeisiä luon-

non ja yhteiskun-

nan kestävään tule-

vaisuuteen liittyviä 

edellytyksiä sekä 

kuvailla ja arvioida 

keinoja vaikuttaa 

tulevaisuuden on-

gelmiin paikallisesti 

ja globaalisti.  
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T10  

ohjata oppilas tun-

temaan ihmisar-

von, ihmisoikeuk-

sien ja ihmisten yh-

denvertaisuuden 

merkitys ja eetti-

nen perusta 

S2, S3 Oppilas oppii tun-

temaan ihmisar-

von, ihmisoikeuk-

sien ja ihmisten 

yhdenvertaisuu-

den merkityksen 

ja perustan. 

Ihmisoi-

keusetii-

kan tunte-

mus 

Oppilas osaa kuvailla 

ihmisarvoon tai ih-

misoikeuksiin liittyviä 

seikkoja.  

Oppilas osaa nimetä 

joitakin ihmisoikeuk-

siin ja yhdenvertai-

suuteen liittyviä kä-

sitteitä ja kertoa ih-

misoikeuksien mer-

kityksestä. 

Oppilas osaa selittää 

tärkeimmät ihmisoi-

keuksiin ja yhdenver-

taisuuteen liittyvät 

käsitteet ja antaa esi-

merkkejä ihmisoi-

keuksien toteutumi-

sesta historiassa.  

Oppilas osaa selit-

tää tärkeimmät ih-

misoikeuksiin ja yh-

denvertaisuuteen 

liittyvät käsitteet ja 

antaa esimerkkejä 

ihmisoikeuksien to-

teutumisesta histo-

riassa sekä perus-

tella ihmisoikeuk-

sien merkitystä. 

 

12 Historia 
Historian päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1  

vahvistaa oppi-

laan kiinnostusta 

historiasta tie-

donalana ja 

S1–S6 

 

Oppilas kiinnos-

tuu historiasta 

tiedonalana ja 

sen 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 

perusteena. Oppi-

lasta ohjataan poh-

timaan 
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identiteettiä ra-

kentavana oppiai-

neena 

merkityksestä 

identiteetille. 

kokemuksiaan 

osana itsearviointia. 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2  

aktivoida oppi-

lasta hankkimaan 

historiallista tie-

toa sekä arvioi-

maan tiedonläh-

teiden luotetta-

vuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 

hankkimaan his-

toriallista tietoa 

ja arvioimaan 

tiedonlähteiden 

luotettavuutta 

sekä ymmärtä-

mään, että his-

toriallista tietoa 

voi tulkita eri 

tavoin. 

Historiatie-

don hankki-

minen ja 

lähteiden 

tulkinnalli-

suuden ym-

märtämi-

nen 

Oppilas löytää ohja-

tusti historian tapah-

tumaan tai ilmiöön 

liittyvää informaa-

tiota hänelle anne-

tusta lähteestä. 

 

Oppilas tunnistaa 

opettajan ohjaa-

mana, että samasta 

ilmiöstä tai lähteestä 

esiintyy erilaisia tul-

kintoja. 

Oppilas hankkii his-

torian tapahtumaan 

tai ilmiöön liittyvää 

tietoa erilaisista läh-

teistä sekä tunnistaa 

lähteiden luotetta-

vuudessa ja esite-

tyissä tulkinnoissa 

eroja. 

Oppilas hankkii his-

torian tapahtumaan 

tai ilmiöön liittyvää 

tietoa erilaisista läh-

teistä sekä erottelee 

vähemmän ja enem-

män luotettavia läh-

teitä ja tulkintoja 

toisistaan. 

Oppilas käyttää eri-

laisia lähteitäja erot-

taa tutkittavaan ilmi-

öön liittyvät lähteet 

muista lähteistä.  

 

Oppilas selittää, mi-

ten samoista läh-

teistä voi tehdä eri-

laisia tulkintoja, ja 

arvioi tulkintojen 

mahdollisia puut-

teita. 

T3  

auttaa oppilasta 

ymmärtämään, 

että historiallista 

tietoa voidaan tul-

kita eri tavoin 

S1–S6 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa oppi-

laan kykyä ym-

märtää historial-

lista aikaa ja sii-

hen liittyviä käsit-

teitä 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

historiallista ai-

kaa ja siihen liit-

tyviä käsitteitä.  

Kronolo-

gian ym-

märtämi-

nen 

Oppilas tunnistaa 

historian keskeisiä 

sisällöllisiä käsitteitä 

ja pystyy opettajan 

ohjaamana 

Oppilas muistaa 

menneisyyteen liitty-

viä keskeisiä sisällöl-

lisiä käsitteitä ja an-

taa joitain esimerk-

kejä tarkasteltavana 

Oppilas käyttää 

menneisyyteen liitty-

viä keskeisiä sisällöl-

lisiä käsitteitä ja ku-

vaa tarkasteltavana 

olevalle 

Oppilas jäsentää his-

toriallisten tapahtu-

mien, ilmiöiden ja 

ajanjaksojen aikajär-

jestyksen ja ajallisia 

yhteyksiä.  
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suhteuttamaan ne 

ajallisesti toisiinsa.  

olevalle historialli-

selle ajanjaksolle 

ominaisista piir-

teistä.  

historialliselle ajan-

jaksolle ominaisia 

piirteitä.  

 

Oppilas käyttää ai-

kaan liittyviä käsit-

teitä ja erittelee his-

torian keskeisiin 

ajanjaksoihin liittyviä 

tapahtumia, henki-

löitä ja ilmiöitä.  

T5  

ohjata oppilasta 

ymmärtämään ih-

misen toimintaan 

ja päätöksente-

koon vaikutta-

neita tekijöitä eri-

laisissa historialli-

sissa tilanteissa 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

ihmisen toimin-

taa ja päätök-

sentekoon vai-

kuttaneita teki-

jöitä erilaisissa 

historiallisissa 

tilanteissa. 

Historialli-

nen empa-

tia 

Oppilas tunnistaa, 

että ihmisillä on ollut 

erilaisia motiiveja 

toiminnalleen. 

Oppilas tunnistaa, 

miten ihmisten sosi-

aalinen ja yhteiskun-

nallinen asema vai-

kuttavat heidän te-

kojensa motiiveihin.  

Oppilas tulkitsee ih-

misten toiminnan 

tarkoitusperiä ja 

erittelee, miten ih-

misten sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen 

asema tai historialli-

nen konteksti vaikut-

tavat hänen toimin-

taansa. 

Oppilas asettautuu 

menneen ajan ihmi-

sen asemaan, arvioi  

hänen toimintansa 

motiiveja sekä tar-

kastelee sitä, miten 

hänen sosiaalinen tai 

yhteiskunnallinen 

asemansa tai histori-

allinen konteksti vai-

kuttavat hänen toi-

mintaansa.  

T6  

auttaa oppilasta 

arvioimaan erilai-

sia syitä historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan erilai-

sia syitä histori-

allisille tapahtu-

mille ja ilmiöille 

sekä 

Syy-seu-

raussuhtei-

den ym-

märtämi-

nen histo-

riassa sekä 

Oppilas tunnistaa 

menneisyydestä asi-

oita, jotka ovat 

muuttuneet tai pysy-

neet muuttumatto-

mina.  

Oppilas tunnistaa, 

että historiassa selit-

täminen perustuu 

toimijoiden tarkoi-

tusperien analysoin-

tiin.  

Oppilas ymmärtää, 

että historiassa se-

littäminen perustuu 

toimijoiden tarkoi-

tusperien analysoin-

tiin.  

Oppilas erottelee 

historiallisia tapah-

tumia tai ilmiöitä se-

littävät keskeiset te-

kijät vähemmän tär-

keistä ja analysoi 
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T7  

ohjata oppilasta 

analysoimaan his-

toriallista muu-

tosta ja jatku-

vuutta 

S1–S6 analysoimaan 

historiallista 

muutosta ja jat-

kuvuutta. 

muutoksen 

ja jatku-

vuuden 

ymmärtä-

minen 

 

 

Oppilas nimeää 

muutokselle tai 

muuttumattomuu-

delle jonkin yksittäi-

sen syyn. 

 

Oppilas tunnistaa 

syitä ja seurauksia 

historiallisille tapah-

tumille ja ilmiöille. 

 

Oppilas selittää yksi-

löllisesti ohjeistet-

tuna, miksi joillain 

elämänalueilla toi-

mittiin ennen toisin 

kuin nykyään. 

 

Oppilas ymmärtää, 

että historiallisilla 

tapahtumilla ja ilmi-

öillä on erilaisia 

syitä ja seurauksia, 

ja antaa niistä esi-

merkkejä.  

 

Oppilas erittelee, 

miksi joillain elä-

mänalueilla toimit-

tiin ennen toisin tai 

samoin kuin nyky-

ään. 

historiallisten tapah-

tumien syitä ja seu-

rauksia (kuten välit-

tömien ja pitkäkes-

toisten syiden merki-

tystä).  

 

Oppilas arvioi, miksi 

joillain elämänalu-

eilla toimittiin ennen 

samoin tai toisin 

kuin nykyään ja mi-

ten tapahtuman tai 

ilmiön seuraukset 

vaikuttivat eri lailla 

eri asemassa oleviin 

ihmisiin ja ihmisryh-

miin. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8  

kannustaa oppi-

lasta tulkintojen 

tekemiseen 

S1–S6 Oppilas rohkais-

tuu tulkintojen 

tekemiseen. 

   Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen pe-

rusteena. Oppilasta 

ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 
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T9  

ohjata oppilasta 

selittämään ihmi-

sen toiminnan tar-

koitusperiä 

S1–S6 Oppilas oppii 

selittämään ih-

misen toimin-

nan tarkoitus-

periä. 

Ihmisen 

toiminnan 

selittämi-

nen 

Oppilas osoittaa oh-

jatusti, miten ihmi-

sen toiminnan mo-

tiivi näkyy jossain 

historian tapahtu-

massa tai ilmiössä.  

Oppilas kuvailee, mi-

ten ihmisten taustat 

vaikuttavat heidän 

toimintansa motii-

veihin. 

Oppilas esittää pää-

telmän, miten ihmis-

ten taustat vaikutta-

vat heidän toimin-

tansa motiiveihin. 

Oppilas selittää ihmi-

sen toiminnan motii-

veja sekä sitä, miten 

ihmisten taustat ja 

historiallinen kon-

teksti vaikuttavat nii-

hin. 

T10  

ohjata oppilasta 

selittämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita ja käyttää eri 

tavoin eri tilan-

teissa ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luotet-

tavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita ja käyttää 

eri tavoin eri ti-

lanteissa, ja arvi-

oimaan kriitti-

sesti tulkintojen 

luotettavuutta.  

Historiallis-

ten tulkin-

tojen selit-

täminen ja 

niiden luo-

tettavuu-

den arvioi-

minen 

 

Oppilas antaa ohja-

tusti jonkin esimer-

kin siitä, miten histo-

riatietoa käytetään 

johonkin tarkoituk-

seen.  

 

Oppilas kuvailee, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johonkin 

tarkoitukseen ja an-

taa esimerkkejä tul-

kintoihin sisältyvästä 

puolueellisuudesta.  

Oppilas kuvailee, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johonkin 

tarkoitukseen ja erit-

telee tulkintoihin si-

sältyvää puolueelli-

suutta.  

Oppilas selittää, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johonkin 

tarkoitukseen ja mi-

ten lähteiden tulkit-

sijan tausta voi vai-

kuttaa tulkinnan luo-

tettavuuteen.  

 

 

T11  

harjaannuttaa op-

pilasta käyttä-

mään erilaisia läh-

teitä, vertaile-

maan niitä ja 

muodostamaan 

oman perustellun 

S1–S6 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan niiden 

pohjalta oman 

perustellun tul-

kintansa. 

Historian 

tietolähtei-

den käyttä-

minen ja 

historiatie-

don tuotta-

minen 

Oppilas vastaa ohja-

tusti menneisyyttä 

koskeviin kysymyk-

siin hänelle annetun 

tietolähteen poh-

jalta.  

 

Oppilas muodostaa 

opettajan 

Oppilas esittää jon-

kin tulkinnan hyö-

dyntäen käytössään 

olevia lähteitä. 

 

Oppilas vastaa men-

neisyyttä koskeviin 

kysymyksiin tulkitse-

malla erilaisista läh-

teistä saamaansa in-

formaatiota.  

 

Oppilas esittää histo-

rian tapahtumista tai 

Oppilas tulkitsee eri-

laisia historiallisen 

tiedon lähteitä.  

 

Oppilas esittää histo-

rian tapahtumista tai 

ilmiöistä omia perus-

teltuja tulkintoja  
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tulkintansa niiden 

pohjalta 

ohjaamana jostain 

lähteestä tulkinnan. 

 

ilmiöistä omia perus-

teltuja tulkintoja. 

osoittaen tunnista-

vansa tulkintoihinsa 

liittyvän virhetulkin-

nan mahdollisuuden.  

T12  

ohjata oppilasta 

arvioimaan tule-

vaisuuden vaihto-

ehtoja historiatie-

tämyksensä avulla 

S1–S6 Oppilas oppii 

arvioimaan tu-

levaisuuden 

vaihtoehtoja 

historiatietä-

myksensä 

avulla. 

Historiatie-

toisuuden 

hyödyntä-

minen 

Oppilas osoittaa oh-

jatusti, miten histo-

riaa käytetään nykyi-

syyden selittämi-

sessä. 

Oppilas kuvailee, mi-

ten historiaa käyte-

tään nykyisyyden se-

littämisessä. 

Oppilas kuvailee, mi-

ten historiatiedolla 

voidaan perustella 

jokin tulevaisuuden 

valinta. 

Oppilas esittää ar-

vion siitä, miten tul-

kinnat menneisyy-

destä vaikuttavat ih-

misten tulevaisuu-

den odotuksiin ja va-

lintoihin. 

 

13 Yhteiskuntaoppi 
Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen ta-

voite (2014 pe-

rusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut 

oppimisen tavoit-

teet    

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1  

ohjata oppi-

lasta syventä-

mään kiinnos-

tustaan 

S1–S4 Oppilas oivaltaa 

yhteiskuntaa kos-

kevan tiedon mer-

kityksen yksilön ja 

yhteisön kannalta. 

   Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 

perusteena. Oppi-

lasta ohjataan poh-

timaan 
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ympäröivään 

yhteiskuntaan 

ja vahvistaa op-

pilaan kiinnos-

tusta yhteis-

kuntaoppiin 

tiedonalana  

kokemuksiaan 

osana itsearviointia. 

T2  

ohjata oppi-

lasta harjaan-

nuttamaan eet-

tistä arviointi-

kykyään liittyen 

erilaisiin inhi-

millisiin, yhteis-

kunnallisiin ja 

taloudellisiin 

kysymyksiin  

S1–S4 Oppilas oppii arvi-

oimaan omien ja 

yhteiskunnan mui-

den toimijoiden 

yhteiskunnallisten 

ja taloudellisten 

valintojen eettisiä 

merkityksiä ja seu-

rauksia. 

    Ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen 

perusteena. Oppi-

lasta ohjataan poh-

timaan kokemuksi-

aan osana itsearvi-

ointia. 

 

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

T3  

ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään oikeus-

valtion periaat-

teita, ihmisoi-

keuksien yleis-

maailmallista 

merkitystä sekä 

S2, S3 Oppilas oppii ym-

märtämään ihmis-

oikeuksien merki-

tyksen ja oikeus-

valtion periaatteet 

sekä niiden kyt-

keytymisen suo-

malaiseen oikeus-

järjestelmään. 

Oikeusvaltion 

periaatteiden 

ja toiminnan 

sekä ihmisoi-

keuksien hah-

mottaminen 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

esimerkeistä ihmis-

oikeuksia sekä oi-

keusvaltion keskei-

siä toimijoita ja toi-

mintaperiaatteita.  

Oppilas kuvailee 

ihmisoikeuksia, oi-

keusvaltion toimi-

joita ja toiminta-

periaatteita. 

Oppilas löytää oh-

jatusti tietoa 

laista ja oikeu-

desta.  

Oppilas erittelee, 

miten ihmisoikeus- 

ja oikeusvaltioperi-

aatteet ilmenevät 

Suomessa ja maail-

massa.  

 

Oppilas hankkii ja 

esittää tietoja laista 

Oppilas arvioi ihmis-

oikeuksien ja oikeus-

valtioperiaatteen to-

teutumista yhteis-

kunnassa.  

 

Oppilas käyttää lakia 

ja oikeutta koskevia 

tietolähteitä 
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syventämään 

tietojaan suo-

malaisen oi-

keusjärjestel-

män toimin-

nasta 

  ja oikeudesta asian-

mukaista tietoläh-

dettä käyttäen. 

ongelmanratkaisua 

vaativissa tehtävissä. 

 

 

T4  

ohjata oppi-

lasta syventä-

mään ja pitä-

mään ajan ta-

salla yhteiskun-

taa, talouden 

toimintaa ja yk-

sityistä talou-

denpitoa kos-

kevia tietojaan 

ja taitojaan 

sekä arvioi-

maan kriitti-

sesti median 

roolia ja merki-

tystä  

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnan toi-

minnan sekä yksi-

tyisen että julkisen 

taloudenpidon pe-

riaatteita. Hän op-

pii tarkastelemaan 

kriittisesti median 

yhteiskunnallista 

roolia. 

Yhteiskuntaa, 

mediaa, ta-

loutta ja talou-

denpitoa kos-

kevat tiedot ja 

taidot  

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti yhteiskun-

taan ja talouteen 

liittyviä asioita.  

 

Oppilas löytää ohja-

tusti yhteiskuntaa ja 

taloutta koskevaa 

tietoa hänelle anne-

tusta lähteestä sekä 

antaa ohjatusti esi-

merkin median toi-

minnasta tiedon vä-

littäjänä. 

Oppilas kuvailee 

esimerkkien 

avulla yhteiskun-

nan ja talouden il-

miöitä ja toimin-

taa.  

 

Oppilas löytää eri 

lähteistä tietoa 

yhteiskunnasta ja 

taloudesta ja ha-

vaitsee eroja tie-

tolähteiden anta-

missa tiedoissa.   

 

Oppilas kuvailee 

median vaikutusta 

omassa elämässä 

ja yhteiskunnassa. 

Oppilas hankkii tie-

toa yhteiskunnasta 

ja taloudesta eri 

lähteitä käyttäen 

sekä vertailee läh-

teiden tietoja kes-

kenään.  

 

Oppilas erittelee 

median roolia yksi-

löiden elämässä ja 

sen toimintaa julki-

sen keskustelun 

osana. 

Oppilas hankkii ja 

erittelee yhteiskun-

taa ja taloutta käsit-

televää tietoa eri nä-

kökulmia huomioon 

ottavalla ja kriittisellä 

tavalla. 

 

Oppilas arvioi kriitti-

sesti median toimin-

taa ja mediavaikutta-

mista yhteiskun-

nassa. 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen  
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T5  

rohkaista oppi-

lasta kehitty-

mään yritteli-

ääksi ja vastuul-

liseksi taloudel-

liseksi toimi-

jaksi, joka hah-

mottaa yrittä-

jyyttä ja työelä-

mää, tuntee 

niiden tarjo-

amia mahdolli-

suuksia ja osaa 

suunnitella 

omaa tulevai-

suuttaan  

S1–S4 Oppilas oppii toi-

mimaan työelä-

mää ja yrittäjyyttä 

tuntevana talou-

dellisena toimi-

jana. 

Yrittäjyys- ja 

työelämätai-

tojen käyttä-

minen ja so-

veltaminen 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa ohja-

tusti palkkatyön ja 

yrittäjyyden eroja 

sekä palkkatyötä ja 

yrittäjyyttä edusta-

via ammatteja. 

 

Oppilas kuvailee 

palkkatyön ja yrit-

täjyyden piirteitä. 

 

Oppilas kertoo, 

mitä mahdolli-

suuksia palkkatyö 

ja yrittäjän am-

matti tarjoavat 

yksilölle. 

Oppilas erittelee 

palkkatyön ja yrittä-

jyyden asemaa yh-

teiskunnassa.  

 

Oppilas vertailee 

palkkatyön ja yrittä-

jyyden tarjoamia 

mahdollisuuksia yk-

silölle. 

Oppilas analysoi 

palkkatyön ja yrittä-

jyyden merkitystä 

yhteiskunnassa.  

 

Oppilas arvioi palkka-

työn ja yrittäjyyden 

merkityksiä yksilölle. 

T6  

ohjata oppi-

lasta tarkaste-

lemaan yhteis-

kunnallista toi-

mintaa sekä eri 

yhteisöjä ja vä-

hemmistöryh-

miä monipuoli-

sesti ja avara-

katseisesti 

S1–S3  Oppilas oppii ana-

lysoimaan yhteis-

kunnan eri yhtei-

söjä ja väestöryh-

miä.  

Eri yhteisöjen 

ja väestöryh-

mien moni-

puolinen tar-

kastelu 

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa esi-

merkkien avulla 

suomalaisessa yh-

teiskunnassa olevia 

yhteisöjä tai vähem-

mistöryhmiä. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia yhteisöjä 

ja vähemmistö-

ryhmiä sekä nii-

den asemaa suo-

malaisessa yhteis-

kunnassa. 

Oppilas erittelee 

erilaisten väestö-

ryhmien asemaan 

vaikuttavia tekijöitä 

yhteiskunnassa. 

 

Oppilas arvioi kei-

noja, joilla voidaan 

tukea väestöryhmien 

yhdenvertaisuutta 

yhteiskunnassa. 
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T7  

ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään yhteis-

kunnallisen 

päätöksenteon 

periaatteita ja 

demokraattisia 

toimintatapoja 

paikallisella, 

kansallisella ja 

Euroopan unio-

nin tasolla sekä 

globaalisti ja 

toimimaan ak-

tiivisena, omaa 

lähiyhteisöä ke-

hittävänä kan-

salaisena 

S1–S3  Oppilas oppii ym-

märtämään yh-

teiskunnallisen 

päätöksenteon de-

mokraattisia toi-

mintatapoja ja so-

veltamaan niitä lä-

hiyhteisössään. 

Yhteiskunnalli-

sen päätök-

senteon peri-

aatteiden ja 

demokraattis-

ten toiminta-

tapojen tunte-

minen ja so-

veltaminen 

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa ohja-

tusti demokraatti-

sen päätöksenteon 

tunnuspiirteitä.  

 

Oppilas osoittaa esi-

merkeistä, miten 

demokraattinen 

päätöksenteko il-

menee hänen lä-

hiyhteisössään.  

 

Oppilas kuvailee 

demokraattisen 

päätöksenteon 

tunnuspiirteitä 

paikallisella, kan-

sallisella ja Euroo-

pan unionin ta-

solla.  

 

Oppilas kuvailee, 

millä eri tavoin 

demokraattisia 

toimintatapoja 

voidaan toteuttaa 

hänen lähiyhtei-

sössään. 

Oppilas erittelee, 

miten eri päätök-

sentekotavat edis-

tävät demokratiaa 

ja miten demo-

kraattista päätök-

sentekoa tuetaan 

paikallisella, kansal-

lisella, Euroopan 

unionin ja globaa-

lilla tasolla.  

 

Oppilas soveltaa de-

mokraattisia toimin-

tatapoja omassa lä-

hiyhteisössään.  

Oppilas arvioi anne-

tun aineiston poh-

jalta, miten demo-

kratian päämäärät 

toteutuvat päätök-

senteossa eri tasoilla.  

 

Oppilas soveltaa mo-

nipuolisesti demo-

kraattisia toimintata-

poja lähiyhteisössään 

ja laatii perusteltuja 

ehdotuksia niiden 

kehittämiseksi. 

T8  

ohjata oppi-

lasta talouden 

perusteiden 

ymmärtämi-

seen, oman ta-

louden hallin-

taan ja vastuul-

liseen kulutta-

miseen 

S1, S4 

 

Oppilas oppii ym-

märtämään ja so-

veltamaan kestä-

vän talouden peri-

aatteita yksilön ja 

kansantalouden 

näkökulmasta. 

Vastuullisen 

taloudellisen 

toiminnan ym-

märtäminen ja 

soveltaminen  

Oppilas osoittaa oh-

jatusti tuntevansa 

joitakin taloudelli-

sen toiminnan muo-

toja (kuten kulutta-

minen, säästämi-

nen).  

 

Oppilas osoittaa 

tunnistavansa 

Oppilas selittää 

taloudellisen toi-

minnan eri muo-

tojen merkitystä 

yksilön talou-

dessa.  

 

Oppilas kuvailee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä 

Oppilas erittelee ta-

loudellisen toimin-

nan eri muotojen 

merkitystä kansan-

taloudessa. 

 

Oppilas erittelee, 

mitä vaatimuksia 

kestävä tulevaisuus 

Oppilas perustelee 

kestävää tulevai-

suutta edistäviä rat-

kaisuja ja arvioi nii-

den vaikutuksia koti- 

ja kansantalouksille. 

 

Oppilas arvioi anne-

tun aineiston poh-

jalta yksilön 
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kestävän kehi-

tyksen periaat-

teiden mukai-

sesti  

ohjatusti yksilön 

keinoja vaikuttaa 

kestävään tulevai-

suuteen. 

tulevaisuus aset-

taa koti- ja kan-

santaloudelle 

sekä yksilön talou-

denpidolle. 

asettaa koti- ja kan-

santaloudelle sekä 

yksilön taloudenpi-

dolle. 

taloudenpitoa koske-

via suunnitelmia kes-

tävän talouden näkö-

kulmasta.   

T9  

ohjata oppi-

lasta laajenta-

maan näke-

myksiään, osal-

listumaan yh-

teiskunnalli-

seen toimin-

taan ja keskus-

teluun sekä 

käyttämään 

mediataitojaan 

ja tietojaan yh-

teiskunnasta 

omien käsitys-

tensä muodos-

tamisessa ja 

kansalaisena 

toimimisessa 

S1–S4 Oppilas oppii 

omaksumaan ja 

hyödyntämään yh-

teiskunnallisessa 

toiminnassa oleel-

lisia tietoja ja tai-

toja. 

 

Yhteiskunnalli-

nen ajattelu, 

osallistumis-, 

media- ja 

vaikuttamis-

taitojen sovel-

taminen  

 

 

 

 

Oppilas antaa ohja-

tusti esimerkkejä 

keinoista osallistua 

ja vaikuttaa yhteis-

kunnassa.  

 

Oppilas ottaa kan-

taa yhteiskunnalli-

seen aiheeseen. 

 

 

 

Oppilas antaa esi-

merkkejä tavoista 

osallistua ja vai-

kuttaa yhteiskun-

nallisesti. 

 

Oppilas peruste-

lee mielipiteitä 

yhteiskunnallisista 

aiheista. 

 

 

 

Oppilas osallistuu 

yhteiskunnallis-po-

liittisten kysymys-

ten käsittelyyn ja 

vertailee erilaisia ta-

poja vaikuttaa. 

 

Oppilas perustelee 

monipuolisesti mie-

lipiteitä yhteiskun-

nallisista aiheista. 

 

 

  

 

 

Oppilas osallistuu ra-

kentavasti yhteiskun-

nallis-poliittisten ky-

symysten käsittelyyn 

sekä esittää arvioita 

niistä käytävästä kes-

kustelusta. 

 

 

14 Musiikki 
 Musiikin päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet  

Arvioin-

nin 

kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Osallisuus 

T1 

kannustaa oppi-

lasta rakenta-

vaan toimintaan 

musisoivan ryh-

män ja musiikil-

listen yhteisöjen 

jäsenenä 

S1–S4 Oppilas oppii 

toimimaan 

musiikillisten 

yhteisöjen jä-

senenä. 

Musii-

killisen 

ryhmän 

jäse-

nenä 

toimi-

minen 

Oppilas toimii musii-

killisen yhteisön jäse-

nenä opettajan jat-

kuvan ohjauksen 

alaisena. 

  

Oppilas osallistuu 

musiikillisen yhteisön 

jäsenyyteen.  

Oppilas toimii itse-

näisesti musiikilli-

sen yhteisön jäse-

nenä, huolehtien 

osuudestaan.  

Oppilas toimii ra-

kentavasti musiikilli-

sen yhteisön jäse-

nenä, huolehtien 

osuudestaan sekä 

kannustaen ja aut-

taen toisia. 

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen  

T2 

ohjata oppilasta 

ylläpitämään ää-

nenkäyttö- ja lau-

lutaitoaan sekä 

kehittämään 

niitä edelleen 

musisoivan ryh-

män jäsenenä 

S1–S4 Oppilas kehit-

tää äänen-

käyttö- ja lau-

lutaitoaan 

edelleen mu-

sisoivan ryh-

män jäse-

nenä. 

Äänen-

käyttö 

ja laula-

minen 

musiik-

kiryh-

män jä-

senenä 

Oppilas käyttää ään-

tään musiikillisen il-

maisun välineenä. 

  

  

  

  

  

Oppilas käyttää ään-

tään musiikillisen il-

maisun välineenä ja 

osallistuu yhteislau-

luun. 

Oppilas käyttää 

ääntään musiikilli-

sen ilmaisun väli-

neenä ja osallistuu 

yhteislauluun so-

vittaen osuutensa 

osaksi kokonai-

suutta. 

Oppilas käyttää ään-

tään musiikillisen il-

maisun välineenä 

tehtävän ja tilan-

teen mukaisesti 

sekä ylläpitää ja ke-

hittää äänenkäyttö- 

ja laulutaitoaan. 

T3 S1–S4 Oppilas kehittää 

edelleen soitto- 

Soittami-

nen 

Oppilas osallistuu 

soittamiseen 

Oppilas soittaa   

keho-, rytmi-, 

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 

Oppilas soittaa 

keho-, rytmi-, 
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kannustaa oppi-

lasta kehittä-

mään edelleen 

soitto- ja yhteis-

musisointitaito-

jaan keho-, 

rytmi-, melodia- 

ja sointusoittimin 

ja yhteismusi-

sointitaitojaan 

soittaen keho-, 

rytmi-, melodia- 

ja sointusoitti-

mia. 

musiikki-

ryhmän 

jäsenenä 

jatkuvan ohjauk-

sen alaisena.  

  

melodia- ja sointu-

soittimia ja osallistuu 

yhteissoittoon pyr-

kien sovittamaan 

osuutensa kokonai-

suuteen. 

melodia- ja sointu-

soittimia ja osallis-

tuu yhteissoittoon 

melko sujuvasti. 

  

melodia- ja soin-

tusoittimia ja 

osallistuu suju-

vasti yhteissoit-

toon. 

  

T4 

rohkaista oppi-

lasta monipuoli-

seen musiikkilii-

kunnalliseen ko-

kemiseen ja il-

maisuun 

S1–S4 Oppilas ilmaisee 

ja tutkii musiik-

kia musiikkilii-

kunnallisuuden 

keinoin. 

Musiikki-

liikunta 

  

  

  

  

Oppilas osallistuu 

ohjatusti musiikkilii-

kuntaan musiikkia ja 

liikettä yhdistävän 

ryhmän jäsenenä. 

Oppilas sovittaa liik-

kumistaan musiikkiin 

ja osallistuu ryhmän 

jäsenenä musiikkilii-

kunnalliseen ilmai-

suun. 

Oppilas osoittaa 

hahmottavansa 

musiikin perussyk-

keen liikkuessaan 

ja sovittaa liikeil-

maisuaan kuule-

maansa musiik-

kiin. 

Oppilas käyttää mo-

nipuolisesti ja luo-

vasti musiikkiliikun-

taa ilmaistessaan ja 

tutkiessaan itseään 

sekä musiikkia. 

T5 

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia 

ääniympäristön 

ja musiikin elä-

mykselliseen 

kuunteluun ja ha-

vainnointiin sekä 

ohjata häntä kes-

kustelemaan ha-

vainnoistaan 

S1–S4 Oppilas kuun-

telee ja ha-

vainnoi ää-

niympäristöä 

ja musiikkia 

elämykselli-

sesti sekä ky-

kenee osallis-

tumaan aihee-

seen liittyvään 

diskurssiin. 

Ääniym-

päristön 

ja mu-

siikin 

kuun-

telu ja 

siitä 

keskus-

telemi-

nen 

Oppilas kuuntelee 

ohjatusti ääniympä-

ristöä ja musiikkia. 

Oppilas kuuntelee 

ääniympäristöä ja 

musiikkia esittäen 

kuulemastaan yksit-

täisiä huomioita. 

Oppilas kuuntelee 

ääniympäristöä ja 

musiikkia pyrkien 

systematisoimaan 

havaintojaan. 

  

Oppilas kuuntelee 

ääniympäristöä ja 

musiikkia keskustel-

len havainnoistaan 

sekä perustellen nä-

kemyksiään.  
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T6 

kannustaa oppi-

lasta rakenta-

maan luovaa 

suhdetta musiik-

kiin ja ohjata 

häntä improvi-

sointiin, sovitta-

miseen ja sävel-

tämiseen sekä 

taiteidenväliseen 

työskentelyyn 

S1–S4 Oppilas raken-

taa luovaa suh-

detta musiikkiin 

improvisoiden, 

sovittaen ja sä-

veltäen sekä 

työskentele-

mällä taiteiden-

välisesti. 

Musiikin 

luova 

tuottami-

nen. 

Oppilas osallistuu 

opettajan johdattele-

mana luovan tuotta-

misen prosessiin. 

Oppilas osallistuu 

luovan tuottamisen 

prosessiin tuottaen 

yksittäisiä musiikilli-

sia ideoita yksin tai 

ryhmän jäsenenä. 

Oppilas käyttää 

musiikillisia tai 

muita äänellisiä 

elementtejä kehit-

täen ja toteuttaen 

musiikillisia ide-

oita yksin tai ryh-

män jäsenenä. 

  

Oppilas käyttää mu-

siikillisia tai muita 

äänellisiä element-

tejä kehittäen ja to-

teuttaen moninaisia 

sekä kekseliäitä mu-

siikillisia ideoita yk-

sin tai ryhmän jäse-

nenä. 

  

T7 

ohjata oppilasta 

musiikin tallenta-

miseen ja tieto- 

ja viestintätekno-

logian käyttöön 

sekä musiikin te-

kemisessä että 

osana monialai-

sia kokonaisuuk-

sia 

S1–S4 Oppilas käyttää 

tieto- ja viestin-

täteknologiaa 

musiikin tekemi-

sessä sekä tal-

lentamisessa 

osana monialai-

sia kokonaisuuk-

sia. 

Musiikki-

teknolo-

gian 

käyttö 

Oppilas tarvitsee jat-

kuvaa ohjausta mu-

siikkiteknologian käy-

tössä. 

Oppilas rohkaistuu 

kokeilemaan musiik-

kiteknologian mah-

dollisuuksia musiikin 

tekemisessä. 

Oppilas käyttää 

musiikkiteknolo-

gian tarjoamia 

mahdollisuuksia 

omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 

  

Oppilas käyttää mo-

nipuolisesti musiik-

kiteknologian tarjo-

amia mahdollisuuk-

sia omassa tai ryh-

män ilmaisussa. 

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito 
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T8 

ohjata oppilasta 

tarkastelemaan 

musiikkia tai-

teenlajina ja ym-

märtämään, mi-

ten musiikkia 

käytetään viesti-

miseen ja vaikut-

tamiseen eri kult-

tuureissa 

S1–S4 Oppilas tarkas-

telee musiikkia 

taiteenlajina ja 

oppii ymmärtä-

mään, miten 

musiikkia käyte-

tään viestimi-

seen ja vaikutta-

miseen eri kult-

tuureissa. 

Kulttuuri-

nen osaa-

minen 

Oppilas tunnistaa joi-

takin musiikin käyt-

tötapoja. 

  

Oppilas tietää, että 

musiikki on erilaista 

eri kulttuureissa. 

  

  

Oppilas tunnistaa joi-

takin musiikin mo-

nista käyttötavoista 

ja kulttuurisista ilme-

nemismuodoista ja 

osaa kertoa havain-

noistaan. 

Oppilas jäsentää 

musiikin käyttöta-

poja ja kulttuurisia 

ilmenemismuotoja 

kertoen havain-

noistaan. 

  

  

Oppilas analysoi ja 

arvioi musiikin käyt-

tötapoja ja kulttuu-

risia ilmenemismuo-

toja ja kertoo niistä. 

T9 

rohkaista ja oh-

jata oppilasta 

käyttämään mu-

siikin merkintäta-

poja, käsitteitä ja 

terminologiaa 

musiikillisessa 

toiminnassa 

S1–S4 Oppilas käyt-

tää musiikin 

merkintäta-

poja, käsit-

teitä ja termi-

nologiaa mu-

siikillisessa 

toiminnassa. 

Musii-

killisten 

käsittei-

den ja 

symbo-

lien 

käyttö 

Oppilas tunnistaa joi-

takin musiikin käsit-

teitä ja symboleja. 

Oppilas käyttää yksit-

täisiä musiikkikäsit-

teitä, musiikin mer-

kintätapoja ja joita-

kin musiikkitermejä 

musiikillisessa toi-

minnassa. 

Oppilas soveltaa 

musiikkikäsitteitä, 

musiikin merkintä-

tapoja sekä mu-

siikkitermejä mu-

siikillisessa toimin-

nassa. 

  

Oppilas käyttää ja 

soveltaa sujuvasti ja 

tarkoituksenmukai-

sesti musiikkikäsit-

teitä, musiikin mer-

kintätapoja ja mu-

siikkitermejä musii-

killisessa toimin-

nassa. 

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa 

T10 

ohjata oppilasta 

tunnistamaan 

musiikin 

S1–S4 Oppilas tunnis-

taa musiikin 

vaikutuksia 

tunteisiin ja hy-

vinvointiin. 

Musii-

kin hy-

vinvoin-

tivaiku-

tusten 

    Oppilaan kanssa 

keskustellaan mu-

siikin vaikutuksista 

hyvinvointiin ja 

tunteisiin, mutta 
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vaikutuksia tun-

teisiin ja hyvin-

vointiin 

  

  tunnis-

tami-

nen 

tavoitetta ei käy-

tetä päättöarvosa-

nan muodostami-

sen perusteena. 

T11 

ohjata oppilasta 

huolehtimaan 

kuulostaan sekä 

musisointi- ja ää-

niympäristön tur-

vallisuudesta 

  

S1–S4 Oppilas huo-

lehtii kuulos-

taan ja pitää 

huolta musi-

sointi- ja ää-

niympäristön 

turvallisuu-

desta. 

  

Kuulosta 

sekä mu-

sisointi- ja 

ääniympä-

ristön tur-

vallisuu-

desta 

huolehti-

minen 

Oppilas ottaa ohjat-

tuna huomioon ää-

nen ja musiikin voi-

makkuuteen liittyvät 

vaaratekijät. 

  

Oppilas ottaa ohjat-

tuna huomioon ää-

niympäristön turvalli-

suuteen liittyvät teki-

jät sekä käyttää lait-

teita ja soittimia tur-

vallisuusohjeiden 

mukaisesti. 

Oppilas ottaa huo-

mioon ääniympä-

ristön turvallisuu-

teen liittyvät teki-

jät sekä käyttää it-

senäisesti  laitteita 

ja soittimia turval-

lisesti. 

Oppilas edistää vas-

tuullisesti musi-

sointi- ja ääniympä-

ristön turvallisuutta. 

Oppimaan oppiminen musiikissa 

T12 

ohjata oppilasta 

kehittämään mu-

siikillista osaa-

mistaan harjoit-

telun avulla, 

asettamaan ta-

voitteita musiikil-

liselle oppimisel-

leen ja arvioi-

maan taitojensa 

edistymistä 

S1–S4 Oppilas oppii ke-

hittämään mu-

siikillista osaa-

mistaan harjoit-

telun avulla, 

asettaa tavoit-

teita musiikilli-

selle oppimisel-

leen sekä arvioi 

taitojensa edis-

tymistä 

Oppimi-

sen taidot 

Oppilas kehittää 

osaamistaan opetta-

jan tukemana jollakin 

musiikillisen osaami-

sen osa-alueella an-

netun tavoitteen 

suuntaisesti. 

  

  

  

Oppilas asettaa itsel-

leen ohjattuna musi-

sointiin, musiikkilii-

kuntaan tai säveltä-

miseen ja muuhun 

luovaan tuottami-

seen liittyvän tavoit-

teen, toimii sen 

suuntaisesti ja har-

joittelee arvioimaan 

edistymistään. 

Oppilas asettaa 

ohjattuna itselleen 

musisointiin, mu-

siikkiliikuntaan tai 

säveltämiseen ja 

muuhun luovaan 

tuottamiseen liit-

tyviä tavoitteita, 

harjoittelee niiden 

suuntaisesti sekä 

arvioi 

Oppilas asettaa it-

selleen musisointiin, 

musiikkiliikuntaan 

tai säveltämiseen ja 

muuhun luovaan 

tuottamiseen liitty-

viä tavoitteita ja 

harjoittelee niiden 

mukaisesti reflektoi-

den toimintaansa 

mukauttaen 
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suhteessa tavoit-

teisiin 

suhteessa ta-

voitteisiin. 

edistymistään suh-

teessa tavoittei-

siinsa. 

työskentelyään ta-

voitteidensa poh-

jalta.  

  

15 Kuvataide 
Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen ta-

voitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

T1 

kannustaa oppilasta 

havainnoimaan tai-

detta, ympäristöä ja 

muuta visuaalista 

kulttuuria moniaisti-

sesti ja käyttämällä 

monipuolisesti ku-

vallisen tuottamisen 

menetelmiä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii ha-

vainnoimaan tai-

detta, ympäristöä 

ja muuta visuaa-

lista kulttuuria. 

Taiteen, 

ympäristön 

ja muun vi-

suaalisen 

kulttuurin 

havain-

noiminen 

Oppilas tekee ha-

vaintoja yksilölli-

sesti ohjeistettuna. 

Oppilas käyttää joi-

takin kuvallisen 

tuottamisen mene-

telmiä tehdessään 

havaintoja. 

Oppilas käyttää 

useita kuvallisen 

tuottamisen mene-

telmiä ja eri aisteja 

tehdessään havain-

toja. 

Oppilas käyttää ku-

vallisen tuottami-

sen menetelmiä 

oma-aloitteisesti, 

tarkoituksenmukai-

sesti ja monipuoli-

sesti tehdessään 

havaintoja. 
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T2 

rohkaista oppilasta 

keskustelemaan 

omista ja muiden ha-

vainnoista ja ajatuk-

sista sekä perustele-

maan näkemyksiään 

S1, S2, S3 Oppilas oppii kes-

kustelemaan ha-

vainnoista ja aja-

tuksista perustel-

len näkemyksi-

ään. 

Havainto-

jen ja aja-

tusten sa-

nallinen 

pohdinta 

 

  

Oppilas sanallistaa 

opettajalle jonkin 

havaintonsa. 

Oppilas tuo esille 

joitakin havainto-

jaan ja ajatuksiaan 

yhteiseen keskuste-

luun. 

Oppilas osallistuu 

oma-aloitteisesti 

keskusteluihin ja 

perustelee ajatuksi-

aan. 

Oppilas osallistuu 

keskusteluihin nä-

kemyksiään selke-

ästi perustellen ja 

muiden puheen-

vuoroja rakenta-

vasti tulkiten. 

T3 

innostaa oppilasta il-

maisemaan havain-

tojaan ja ajatuksiaan 

kuvallisesti erilaisia 

välineitä ja tiedon 

tuottamisen tapoja 

käyttäen eri ympäris-

töissä 

S1, S2, S3 Oppilas oppii il-

maisemaan ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan kuvalli-

sesti. 

 

Havainto-

jen ja aja-

tusten ku-

vallinen il-

maisemi-

nen 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti oh-

jattuna joitakin ha-

vaintojaan ja aja-

tuksiaan kuvalli-

sesti. 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja aja-

tuksiaan kuvallisesti 

ja jotakin muuta ta-

paa käyttämällä. 

 

Oppilas ilmaisee 

havaintojaan ja aja-

tuksiaan kuvallisesti 

ja muita tapoja 

käyttämällä. 

Oppilas syventää 

havaintojensa ja 

ajatustensa ilmaise-

mista kuvallisesti ja 

muita tapoja moni-

puolisesti käyttä-

mällä. 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 

ohjata oppilasta so-

veltamaan erilaisia 

materiaaleja, teknii-

koita ja ilmaisun kei-

noja sekä syventä-

mään kuvallisen 

tuottamisen taito-

jaan 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii sy-

ventämään ku-

vailmaisun taito-

jaan. 

Kuvailmai-

sun taitojen 

syventämi-

nen 

 

 

Oppilas harjoitte-

lee jotakin itsel-

leen uutta kuvail-

maisun keinoa. 

Oppilas kokeilee 

erilaisia materiaa-

leja, tekniikoita ja 

kuvailmaisun kei-

noja ja käyttää 

niistä joitakin ta-

voitteellisesti. 

Oppilas käyttää ta-

voitteellisesti erilai-

sia materiaaleja, 

tekniikoita ja ku-

vailmaisun keinoja. 

Oppilas soveltaa ta-

voitteellisesti ja tar-

koituksenmukai-

sesti erilaisia mate-

riaaleja, tekniikoita 

ja kuvailmaisun kei-

noja. 
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T5 

ohjata oppilasta tut-

kivaan lähestymista-

paan itsenäisessä ja 

yhteistoiminnalli-

sessa kuvallisessa 

työskentelyssä 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

käyttämään tutki-

vaa lähestymista-

paa ja kehittä-

mään ongelman-

ratkaisutaitojaan. 

Tutkivan lä-

hestymista-

van ja ongel-

manratkai-

sutaitojen 

käyttäminen 

Oppilas harjoitte-

lee ohjatusti tutki-

vaa lähestymista-

paa työskentelys-

sään. 

Oppilas harjoittelee 

tutkivaa lähesty-

mistapaa itsenäi-

sesti tai ryhmässä 

työskennellessään. 

Oppilas käyttää tut-

kivaa lähestymista-

paa itsenäisesti tai 

ryhmässä työsken-

nellessään. 

Oppilas käyttää ta-

voitteellisesti tutki-

vaa lähestymista-

paa sekä itsenäi-

sessä että yhteistoi-

minnallisessa työs-

kentelyssä. 

T6 

rohkaista oppilasta il-

maisemaan mielipi-

teitään sekä sovelta-

maan kuvallisen vies-

tinnän ja vaikuttami-

sen keinoja omissa 

kuvissaan 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii il-

maisemaan mieli-

piteitään sekä so-

veltamaan kuvalli-

sen vaikuttamisen 

keinoja. 

Kuvallisen 

tuottamisen 

avulla vai-

kuttaminen 

Oppilas tunnistaa 

ja kokeilee kuvalli-

sen viestinnän 

mahdollisuuksia. 

Oppilas käyttää joi-

takin kuvallisen 

viestinnän keinoja 

ilmaistessaan mieli-

piteitään.  

Oppilas ilmaisee 

mielipiteitään itsel-

leen merkitykselli-

sistä asioista kuval-

lisen viestinnän kei-

noin. 

Oppilas osallistuu ja 

vaikuttaa ympäris-

töön soveltamalla 

kuvallisen viestin-

nän keinoja. 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 

ohjata oppilasta so-

veltamaan kuvallisia, 

sanallisia ja muita ku-

vatulkinnan menetel-

miä 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii 

käyttämään erilai-

sia kuvatulkinnan 

menetelmiä. 

Kuvatulkin-

nan mene-

telmien so-

veltaminen 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

kuvatulkinnan me-

netelmää. 

Oppilas käyttää joi-

takin kuvatulkinnan 

menetelmiä. 

Oppilas käyttää eri-

laisia kuvatulkinnan 

menetelmiä. 

Oppilas soveltaa 

monipuolisesti eri-

laisia kuvatulkinnan 

menetelmiä. 
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T8 

ohjata oppilasta tar-

kastelemaan taiteen 

ja muun visuaalisen 

kulttuurin merkitystä 

yksilölle, yhteisölle ja 

yhteiskunnalle histo-

rian ja kulttuurin nä-

kökulmista 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii tar-

kastelemaan tai-

teen ja muun vi-

suaalisen kulttuu-

rin erilaisia merki-

tyksiä. 

Visuaalisen 

kulttuurin 

merkityksen 

tarkastele-

minen 

Oppilas nimeää 

jonkin visuaalisen 

kulttuurin merki-

tyksen. 

 

Oppilas tarkastelee 

joitakin visuaalisen 

kulttuurin merki-

tyksiä sekä tutus-

tuu niistä käytä-

vään keskusteluun. 

Oppilas osallistuu 

tulkinnoillaan kes-

kusteluun visuaali-

sen kulttuurin mer-

kityksestä. 

Oppilas perustelee 

näkemyksiään visu-

aalisen kulttuurin 

merkityksestä. 

 

T9 

innostaa oppilasta 

soveltamaan eri aiko-

jen ja kulttuurien ku-

vailmaisun tapoja ku-

vallisessa tuottami-

sessaan 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii so-

veltamaan kult-

tuurisia kuvail-

maisun tapoja. 

Kulttuuris-

ten kuvail-

maisun ta-

pojen sovel-

taminen 

 

Oppilas kokeilee 

ohjatusti jotakin 

tiettyä kulttuurista 

kuvailmaisun ta-

paa. 

Oppilas käyttää oh-

jatusti kulttuurisia 

kuvailmaisun ta-

poja. 

Oppilas soveltaa 

joitakin kulttuurisia 

kuvailmaisun ta-

poja. 

Oppilas soveltaa 

tarkoituksenmukai-

sesti kulttuurisesti 

erilaisia kuvailmai-

sun tapoja ja perus-

telee ratkaisujaan. 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

10 

ohjata oppilasta ot-

tamaan kantaa tai-

teessa, ympäristössä 

ja muussa visuaali-

sessa kulttuurissa il-

meneviin arvoihin 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii esit-

tämään näkemyk-

siään visuaali-

sessa kulttuurissa 

ilmenevistä ar-

voista. 

Kannan ot-

taminen vi-

suaalisessa 

kulttuurissa 

ilmeneviin 

arvoihin 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää jonkin 

visuaalisessa kult-

tuurissa ilmenevän 

arvon. 

 

Oppilas nimeää ja 

pohtii visuaalisessa 

kulttuurissa ilmene-

viä arvoja. 

Oppilas ottaa kan-

taa visuaalisessa 

kulttuurissa ilmene-

viä arvoja koske-

vaan keskusteluun. 

Oppilas osallistuu 

visuaalisessa kult-

tuurissa ilmeneviä 

arvoja koskevaan 

keskusteluun ja pe-

rustelee näkemyk-

siään. 
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T11 

kannustaa oppilasta 

ottamaan kuvailmai-

sussaan huomioon 

kulttuurinen moni-

naisuus ja kestävä 

kehitys sekä vaikut-

tamaan kuvien avulla 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii tar-

kastelemaan kult-

tuurista moninai-

suutta ja kestävää 

kehitystä sekä vai-

kuttamaan kuvien 

avulla. 

Arvojen ku-

vallinen il-

maiseminen 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon jonkin 

kulttuurisen moni-

naisuuden tai kes-

tävän kehityksen 

näkökulman. 

 

Oppilas ottaa ku-

vailmaisussaan 

huomioon erilaisia 

kulttuurisen moni-

naisuuden ja kestä-

vän kehityksen nä-

kökulmia. 

Oppilas tarkastelee 

kuvailmaisussaan 

kulttuurista moni-

naisuutta ja kestä-

vää kehitystä sekä 

tunnistaa kuvilla 

vaikuttamisen mah-

dollisuuksia. 

Oppilas esittää nä-

kemyksiään kult-

tuurisen moninai-

suuden ja kestävän 

kehityksen kysy-

myksistä sekä vai-

kuttaa kuvien 

avulla. 

 

16 Käsityö 
Käsityön päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

T1 

ohjata oppilasta 

ideoimaan, tutki-

maan, kokeilemaan 

ja suunnittelemaan 

yritteliäästi työs-

kentelyään 

S1        S2–S5 Oppilas oppii 

suunnittele-

maan työsken-

telyään. Oppi-

las oppii toimi-

maan yritteli-

äästi ja luo-

vasti ideoides-

saan, 

Työskentely 

ja tuottami-

nen 

Oppilas suunnitte-

lee omaa työtään 

annetun ohjeen ja 

esimerkin pohjalta.  

 

Oppilas osaa tehdä 

tietyn työvaiheen 

konkreettisesti oh-

jattuna. 

Oppilas suunnittelee 

työtään annettujen 

ohjeiden mukaan.  

 

Oppilas pyrkii työs-

kentelemään yritte-

liäästi. 

Oppilas suunnittelee 

työskentelyään, osaa 

tehdä valintoja ja et-

siä työhönsä omia 

ratkaisuja. 

  

Oppilas suunnittelee 

itsenäisesti työsken-

telyään.  

 

Oppilas työskentelee 

yritteliäästi ja oma-

aloitteisesti. 
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tutkiessaan ja 

kokeillessaan 

erilaisia asi-

oita. 

T2  

ohjata oppilasta 

asettamaan käsi-

työhön omia oppi-

misen ja työskente-

lyn tavoitteita, sekä 

toteuttamaan nii-

den perusteella ko-

konainen käsityö-

prosessi ja arvioi-

maan oppimistaan 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

asettamaan 

omia oppimi-

sen ja työsken-

telyn tavoit-

teita. Oppilas 

oppii toteutta-

maan kokonai-

sen käsityö-

prosessin. Op-

pilas oppii 

pohtimaan 

työskentelyään 

kokonaisessa 

käsityöproses-

sissa.  

Kokonaisen 

käsityöpro-

sessin to-

teuttaminen 

 

 

 

Oppilas asettaa 

opettajan avulla 

konkreettisen työs-

kentelyyn liittyvän 

oppimisen tavoit-

teen.  

 

Oppilas työskente-

lee vaihe kerrallaan 

ja pohtii käsityö-

prosessiaan ohja-

tusti.  

Oppilas asettaa op-

pimisen ja työsken-

telyn tavoitteita oh-

jatusti.  

 

Oppilas etenee käsi-

työprosessissa vaihe 

vaiheelta ohjeiden 

mukaan.  

 

Oppilas pohtii käsi-

työprosessiaan an-

nettujen vaihtoehto-

jen pohjalta.  

Oppilas osaa asettaa 

oppimiselle ja työs-

kentelylle tavoitteita 

sekä työskentelee 

käsityöprosessin mu-

kaisesti ja pohtii rea-

listisesti käsityöpro-

sessiaan. 

Oppilas asettaa itse-

näisesti oppimisen ja 

työskentelyn tavoit-

teita.  

 

Oppilas etenee joh-

donmukaisesti ja 

pohtii käsityöproses-

siaan analyyttisesti ja 

realistisesti. 

 

T3 

opastaa oppilasta 

tutustumaan ja 

käyttämään moni-

puolisesti erilaisia 

työvälineitä, mate-

riaaleja ja 

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään 

monipuolisesti 

erilaisia työvä-

lineitä sekä op-

pii valitsemaan 

Työvälinei-

den käyttö,  

valmistusme-

netelmien ja 

käsityön työ-

tapojen tar-

koituksen- 

Oppilas osallistuu 

molempien käsi-

työn työtapojen 

opetukseen. 

 

Oppilas käyttää eri-

laisia työvälineitä ja 

Oppilas ymmärtää 

erilaisten käsityön 

työtapojen ja mate-

riaalien merkityksen 

käsityöprosessissa ja 

valitsee niistä 

Oppilas osaa valita 

tarkoituksenmukai-

sia materiaaleja ja 

valmistusmenetel- 

miä sekä osaa käyt-

tää niitä kekseliäästi 

valmistaessaan 

Oppilas arvioi eri työ-

välineiden ja valmis-

tusmenetelmien 

käyttökelpoisuutta 

käsityöprosessissa.  
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tarkoituksenmukai-

sia työtapoja sekä 

kehittämään inno-

vaatioita 

tarkoituksen-

mukaisia ma-

teriaaleja ja 

käsityön työta-

poja.  Oppilas 

on kekseliäs 

työskentelys-

sään. 

mukainen 

käyttäminen 

materiaaleja tarvit-

taessa konkreetti-

sesti ohjattuna. 

ohjatusti työskente-

lyynsä soveltuvat.  

 

Oppilas käyttää eri-

laisia työvälineitä ja 

materiaaleja annet-

tujen ohjeiden mu-

kaisesti. 

suunnittelemiaan 

tuotteita/teoksia. 

Oppilas soveltaa ma-

teriaaleihin ja työta-

poihin liittyvää osaa-

mistaan kekseliäästi, 

kokeilevasti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti.  

T4 

ohjata oppilaat 

käyttämään suju-

vasti käsityön käsit-

teitä, merkkejä ja 

symboleja sekä oh-

jata oppilasta vah-

vistamaan visuaa-

lista, materiaalista 

ja teknologista il-

maisua  

S1–S5 

  

Oppilas oppii 

käyttämään 

sujuvasti käsi-

työn käsitteitä, 

merkkejä ja 

symboleita.  

 

Oppilas oppii 

ilmaisemaan 

itseään visuaa-

lisesti erilaisia 

materiaaleja ja 

esitysteknolo-

giaa hyödyn-

täen. 

Visuaalinen, 

materiaali-

nen ja esitys-

teknologinen 

ilmaisu 

 

 

Oppilas tunnistaa 

erilaisia käsityön 

käsitteitä, merkkejä 

ja symboleita. 

 

Oppilas ilmaisee 

konkreettisesti oh-

jattuna kuvallisesti 

joitain havainto-

jaan ja ajatuksiaan. 

Oppilas käyttää käsi-

työn käsitteitä, 

merkkejä ja symbo-

leita ohjeen mu-

kaan.  

 

Oppilas ilmaisee ha-

vaintojaan ja ajatuk-

siaan kuvallisesti ja 

jotain muuta tapaa 

käyttämällä. 

Oppilas käyttää käsi-

työn keskeisiä käsit-

teitä ja osaa esittää 

ideansa selkeästi esi-

tysteknologiaa hyö-

dyntäen.  

Oppilas käyttää tar-

koituksenmukaisesti 

käsityön käsitteitä, 

merkkejä ja symbo-

leita.  

 

Oppilas ilmaisee ide-

ansa monipuolisesti 

ja luovasti erilaisia 

materiaaleja ja tek-

nologiaa hyödyntäen. 

 

 

T5 

ohjata oppilasta 

havainnoimaan, en-

nakoimaan ja 

S6  Oppilas oppii 

havainnoi-

maan, arvioi-

maan ja 

Turvallinen 

työskentely 

Oppilas noudattaa 

käsityöprosessissa 

annettuja työtur-

vallisuusohjeita 

Oppilas tunnistaa 

käsityöprosessin 

keskeisiä työturvalli-

suuteen liittyviä 

Oppilas osaa arvi-

oida työskentelyn 

vaaroja ja riskejä 

sekä toimii 

Oppilas arvioi ja en-

nakoi työskentelyn 

vaaroja ja riskejä 
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reagoimaan työti-

lanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja toi-

mimaan turvalli-

sesti käsityöproses-

sissa 

ennakoimaan 

erilaisia riskiti-

lanteita ja rea-

goi tarvitta-

essa niihin.  

Oppilas oppii 

toimimaan tur-

vallisesti käsi-

työprosessissa. 

konkreettisesti oh-

jattuna. 

 

riskitekijöitä ja nou-

dattaa annettuja 

työturvallisuusoh-

jeita. 

turvallisesti käsityö-

prosessissa. 

osana käsityöproses-

sia.  

 

Oppilas työskentelee 

turvallisesti ja toimil-

laan edistää oppimis-

ympäristön turvalli-

suutta.  

T6 

ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- 

ja viestintäteknolo-

gian mahdollisuuk-

sia käsityön suun-

nittelussa, valmis-

tuksessa ja doku-

mentoinnissa, sekä 

yhteisöllisen tiedon 

tuottamisessa ja ja-

kamisessa 

 

 

 

 

 

S1–S5 

 

Oppilas oppii 

käyttämään 

tieto- ja vies-

tintäteknolo-

gian mahdolli-

suuksia käsi-

työn suunnit-

telussa, val-

mistuksessa ja 

dokumentoin-

nissa.  

 

Oppilas oppii 

yhteisöllistä 

tiedon tuotta-

mista ja jaka-

mista.  

Tieto- ja vies-

tintäteknolo-

giset taidot 

sekä yhtei-

söllinen työs-

kentely 

Oppilas käyttää 

konkreettisesti oh-

jattuna tieto- ja 

viestintäteknolo-

giaa omassa tai yh-

teisessä käsityöpro-

sessissa. 

Oppilas osaa käyttää 

annetun ohjeen mu-

kaan tieto- ja vies-

tintäteknologiaa kä-

sityön suunnitte-

lussa, valmistuk-

sessa ja dokumen-

toinnissa yksin tai 

yhdessä toisten 

kanssa. 

Oppilas osaa käyttää 

käsityöprosessin 

suunnittelussa, val-

mistamisessa ja do-

kumentoinnissa sekä 

yhteisöllisen tiedon 

tuottamisessa tieto- 

ja viestintäteknolo-

giaa. 

Oppilas käyttää tieto- 

ja viestintäteknolo-

giaa monipuolisesti 

käsityöprosessin eri 

vaiheissa sekä yhtei-

söllisen tiedon tuot-

tamisessa ja jakami-

sessa. 
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T7 

ohjata oppilasta 

tuntemaan käsi-

työn, kädentaitojen 

ja teknologisen ke-

hityksen merkitys 

omassa elämäs-

sään, yhteiskun-

nassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa 

työelämässä 

S7 

  

Oppilas oppii 

tuntemaan kä-

sityön, käden-

taitojen ja tek-

nologisen kehi-

tyksen merki-

tyksen omassa 

elämässään, 

yhteiskun-

nassa, yrittä-

jyydessä ja 

muussa työelä-

mässä. 

Käsityön ja 

kädentaito-

jen merkityk-

sen hahmot-

taminen arki-

elämässä ja 

yhteiskun-

nassa 

 

 

Oppilas osallistuu 

opettajan ohjaa-

mana käsityön ja 

kädentaitojen mer-

kityksen pohdin-

taan. 

Oppilas osaa esi-

merkkien avulla ku-

vailla käsityön mer-

kityksen arjessa, 

yhteiskunnassa ja 

työelämässä. 

Oppilas osaa pohtia 

käsityön ja kädentai-

tojen merkitystä 

omassa elämässään ja 

yhteiskunnassa. 

Oppilas osaa tarkas-

tella eri näkökulmista 

käsityön, kädentaito-

jen ja teknologisen 

kehityksen merki-

tystä omassa elämäs-

sään, yhteiskunnassa, 

yrittäjyydessä sekä 

muussa työelämässä. 

T8  

ohjata oppilaita ta-

loudelliseen ajatte-

luun ja kehittä-

mään käsityöpro-

sessiin liittyviä va-

lintoja, jotka edistä-

vät kestävää elä-

mäntapaa 

S8 Oppilas oppii 

ajattelemaan 

taloudellisesti.  

Oppilas oppii 

tekemään käsi-

työprosessiin 

liittyviä valin-

toja, jotka 

edistävät kes-

tävää elämän-

tapaa.  

Perusteltujen 

valintojen te-

keminen ja 

kestävän elä-

mäntavan 

huomioimi-

nen käsityö-

prosessissa. 

 

 

Oppilas osaa käyt-

tää käsityömateri-

aaleja taloudelli-

sesti opettajan oh-

jaamana. 

Oppilas osaa osittain 

itsenäisesti tehdä ta-

loudellisia valintoja 

työskentelyssään. 

 

Oppilas ymmärtää 

käsityöprosessissa 

tehtävien valintojen 

ja kestävän elämän-

tavan välistä yh-

teyttä. 

Oppilas osaa tehdä 

taloudellisia valin-

toja työskentelys-

sään. 

 

Oppilas osaa arvi-

oida käsityöproses-

sissa tehtävien valin-

tojen ja kestävän 

elämäntavan välistä 

yhteyttä.  

Oppilas tekee talou-

dellisia valintoja ja 

ymmärtää laaduk-

kaan työn merkityk-

sen. 

 

Oppilas osaa arvioida 

ja perustella käsityö-

prosessiin ja kestä-

vään elämäntapaan 

liittyviä valintoja. 
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17 Liikunta 
Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioin-

nin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Fyysinen toimintakyky 

T1  

kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuu-

teen, kokeilemaan eri-

laisia liikuntamuotoja 

ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen 

S1 Oppilas on fyy-

sisesti aktiivi-

nen, kokeilee 

erilaisia liikun-

tamuotoja ja 

harjoittelee ak-

tiivisesti.  

Aktiivi-

suus ja 

yrittämi-

nen 

Oppilas osallistuu hy-

vin harvoin ja valikoi-

den liikuntatuntien 

toimintaan. 

Oppilas osallistuu 

kaikille liikuntatun-

neille ja kokeilee 

erilaisia liikunta-

muotoja. 

Oppilas osallistuu 

kaikkien liikuntatun-

tien toimintaan 

yleensä aktiivisesti 

kokeillen ja harjoi-

tellen erilaisia liikun-

tamuotoja.  

Oppilas osallis-

tuu aktiivisesti ja 

harjoittelee kaikkia 

liikuntamuotoja. 

T2  

ohjata oppilasta har-

jaannuttamaan ha-

vaintomotorisia taito-

jaan eli havainnoi-

maan itseään ja ym-

päristöään aistien 

avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin so-

pivia ratkaisuja. 

S1 Oppilas havain-

noi itseään ja 

ympäristöään 

eri aistien 

avulla ja tekee 

tarkoituksen-

mukaisia ratkai-

suja.  

Ratkaisu-

jen teko 

erilaisissa 

liikuntati-

lanteissa 

Oppilas tunnistaa joi-

tain havaintojaan ja 

osaa hyödyntää niitä 

opettajan auttamana 

omassa toiminnas-

saan.  
 

Oppilas kuvailee te-

kemiään havaintoja 

ja yhdistää niitä toi-

mintaansa. 

  

  

  

Oppilas tekee ha-

vaintojen pohjalta 

useimmiten tarkoi-

tuksenmukaisia rat-

kaisuja erilaisissa lii-

kuntatilanteissa. 

  

Oppilas valitsee tar-

koituksenmukaisia 

havaintoja ratkai-

sunteon perustaksi, 

pystyy perustele-

maan ratkaisunsa ja 

sopeuttaa liikkumis-

taan niiden mukaan. 
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T3  

ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehit-

tämään tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan, 

jotta oppilas osaa 

käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä moni-

puolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, 

eri vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuodoissa. 

S1 Oppilas kehit-

tää tasapaino- 

ja liikkumistai-

tojaan erilai-

sissa oppimis-

ympäristöissä 

Motoriset 

perustai-

dot (tasa-

paino- ja 

liikkumis-

taidot) eri 

liikunta-

muo-

doissa 

  

Oppilas osaa kävellä, 

juosta ja hypätä eri-

laisissa ympäristöissä 

ja käyttää niitä jois-

sakin liikuntamuo-

doissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää ja yhdistää tasa-

paino- ja liikkumis-

taitoja useimmissa 

opetetuissa liikun-

tamuodoissa. 
 

Oppilas osaa käyt-

tää, yhdistää ja so-

veltaa tasapaino- ja 

liikkumistaitoja 

useimmissa opete-

tuissa liikuntamuo-

doissa. 

Oppilas käyttää, yh-

distää ja soveltaa ta-

sapaino- ja liikku-

mistaitoja opete-

tuissa liikuntamuo-

doissa. 

T4  

ohjata oppilasta har-

joittelun avulla kehit-

tämään välineenkäsit-

telytaitojaan, jotta op-

pilas osaa käyttää, yh-

distää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilai-

sissa oppimisympäris-

töissä, eri välineillä, 

eri vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuodoissa. 

S1 Oppilas kehit-

tää välineenkä-

sittelytaitojaan 

erilaisissa oppi-

misympäris-

töissä.  

Motoriset 

perustai-

dot (väli-

neenkäsit-

telytaidot) 

eri liikun-

tamuo-

doissa. 

  

Oppilas osaa heittää, 

ottaa kiinni ja pot-

kaista palloa joissa-

kin liikuntamuo-

doissa. 

Oppilas osaa käyt-

tää ja yhdistää väli-

neenkäsittelytaitoja 

useimmissa opete-

tuissa liikuntamuo-

doissa. 

  

Oppilas osaa käyt-

tää, yhdistää ja so-

veltaa välineenkäsit-

telytaitoja useim-

missa opetetuissa lii-

kuntamuodoissa. 

Oppilas käyttää, yh-

distää ja soveltaa 

välineenkäsittelytai-

toja opetetuissa lii-

kuntamuodoissa. 

T5  

kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, 

S1 Oppilas arvioi, 

ylläpitää ja ke-

hittää fyysisiä 

Fyysisten 

kunto-

Oppilas tietää joitain 

fyysisten kunto-omi-

naisuuksien 

Oppilas osaa valita 

erilaisten fyysisten 

kunto-

Oppilas osaa arvi-

oida fyysisiä kunto-

ominaisuuksiaan ja 

Oppilas tunnistaa 

omia vahvuuksiaan 

ja heikkouksiaan ja 
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ylläpitämään ja kehit-

tämään fyysisiä omi-

naisuuksiaan: voimaa, 

nopeutta, kestävyyttä 

ja liikkuvuutta. 

kunto-ominai-

suuksiaan. 

ominai-

suuksien 

arviointi, 

ylläpito ja 

kehittämi-

nen  

arviointimenetelmiä 

ja osaa toisen oh-

jauksessa harjoittaa 

ominaisuuksiaan.  

ominaisuuksien ar-

viointiin soveltuvia 

menetelmiä ja har-

joittaa omatoimi-

sesti joitain fyysisiä 

ominaisuuksiaan. 

sen pohjalta harjoit-

taa voimaa, no-

peutta, kestävyyttä 

ja liikkuvuutta. 

tunnistamisen pe-

rusteella ylläpitää ja 

kehittää fyysisiä 

kunto-ominaisuuksi-

aan. 

T6  

vahvistaa uima- ja ve-

sipelastustaitoja, jotta 

oppilas osaa sekä uida 

että pelastautua ja 

pelastaa vedestä. 

S1 Oppilas vahvis-

taa uima- ja ve-

sipelastustaito-

jaan.  

Uima- ja 

vesipelas-

tustaidot  

Oppilas osaa uida 10 

m. 

Oppilas ui 50 m 

käyttäen kahta uin-

titapaa ja sukeltaa 

5 m. 

Oppilas osaa uida, 

pelastautua ja pelas-

taa vedestä.  

Oppilas osaa uida 

sujuvasti kahdella 

uintitavalla sekä pe-

lastautua ja pelastaa 

vedestä eri tavoilla. 

T7  

ohjata oppilasta tur-

valliseen ja asialliseen 

toimintaan. 

S1  Oppilas toimii 

tunneilla tur-

vallisesti ja asi-

allisesti. 

 

  

Toimin-

nan tur-

vallisuus 

liikunta-

tunneilla  

Oppilas tietää, miten 

toimitaan turvalli-

sesti ja asiallisesti. 

Oppilas ymmärtää 

turvallisuuteen liit-

tyviä riskitekijöitä ja 

toimii tunnilla tur-

vallisesti sekä va-

rustautuu asialli-

sesti. 

Oppilas toimii tur-

vallisesti ja asialli-

sesti liikuntatun-

neilla. 

Oppilas edistää tur-

vallisuutta. 

Sosiaalinen toimintakyky  

T8  

ohjata oppilasta työs-

kentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätele-

mään toimintaansa ja 

S2 Oppilas työs-

kentelee kaik-

kien kanssa ja 

pystyy säätele-

mään 

Vuorovai-

kutus- ja 

työsken-

telytaidot 

Oppilas työskentelee 

valikoimiensa ihmis-

ten kanssa.  

Oppilas työskente-

lee kaikkien 

kanssa.  

Oppilas toimii eri lii-

kuntatilanteissa yh-

teisesti sovitulla ta-

valla ja toiset huo-

mioon ottaen. 

Oppilas työskente-

lee kaikkien kanssa 

ja edistää ryhmän 

toimintaa ja oppi-

mista. 
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tunneilmaisuaan lii-

kuntatilanteissa toiset 

huomioon ottaen 

toimintaansa ja 

tunneilmaisu-

aan liikuntati-

lanteissa. 

  

T9  

ohjata oppilasta toi-

mimaan reilun pelin 

periaatteella sekä ot-

tamaan vastuuta yh-

teisistä oppimistilan-

teista 

S2 Oppilas toimii 

reilun pelin pe-

riaatteiden mu-

kaisesti ja ottaa 

vastuuta yhtei-

sistä oppimisti-

lanteista. 

Vastuun 

kanto yh-

teisissä 

oppimisti-

lanteissa 

   

Oppilas tietää reilun 

pelin periaatteita ja 

kantaa harvoin vas-

tuuta yhteisistä oppi-

mistilanteista. 

Oppilas noudattaa 

reilun pelin periaat-

teita ja antaa muille 

työrauhan. 

Oppilas noudattaa 

reilun pelin periaat-

teita ja osoittaa ot-

tavansa vastuuta yh-

teisistä oppimistilan-

teista. 

  

Oppilas kantaa vas-

tuuta yhteisestä toi-

minnasta ja edistää 

sitä. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10  

kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa oppilaan it-

senäisen työskentelyn 

taitoja 

S3 Oppilas ottaa 

vastuuta 

omasta toimin-

nastaan ja osaa 

työskennellä it-

senäisesti. 

 

  

Itsenäisen 

työsken-

telyn tai-

dot  

Oppilas tietää, miten 

voi ottaa vastuuta 

omasta toiminnasta 

ja toimii opettajan 

ohjaamana. 

Oppilas ottaa vas-

tuuta omasta toi-

minnastaan ja osaa 

työskennellä ajoit-

tain itsenäisesti. 

Oppilas työskente-

lee yleensä vastuulli-

sesti ja itsenäisesti. 

  

  

Oppilas työskente-

lee vastuullisesti ja 

itsenäisesti. 

T11  

huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittä-

västi myönteisiä koke-

muksia omasta 

S3 
    

Ei vaikuta arvosanan 

muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan 
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kehosta, pätevyydestä 

ja yhteisöllisyydestä 

kokemuksiaan 

osana itsearviointia. 

T12  

auttaa oppilasta ym-

märtämään riittävän 

fyysisen aktiivisuuden 

ja liikunnallisen elä-

mäntavan merkitys 

kokonaisvaltaiselle hy-

vinvoinnille 

S3   
   

Ei vaikuta arvosanan 

muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

 

T13  

tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuo-

tojen harrastamiseen 

liittyviin mahdolli-

suuksiin, tietoihin ja 

taitoihin, jotta hän saa 

edellytyksiä löytää it-

selleen sopivia iloa ja 

virkistystä tuottavia 

liikuntaharrastuksia 

S3   
   

Ei vaikuta arvosanan 

muodostumiseen. 

Oppilasta ohjataan 

pohtimaan koke-

muksiaan osana it-

searviointia. 

 

 

18 Kotitalous 
Kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 
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Opetuksen tavoite 

(perusteet 2014) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet  

Arvioin-

nin kohde 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9 

Käytännön toimintataidot 

T1  

ohjata oppilasta suun-

nittelemaan, organi-

soimaan ja arvioimaan 

työtä ja toimintaa 

S1, S2 Oppilas oppii suun-

nittelemaan työn 

tekemisen, teke-

mään työtehtävän 

ja tarkastelemaan 

omaa työtään ja 

toimintaansa. 

Työn 

suunnit-

telu ja to-

teuttami-

nen sekä 

oman toi-

minnan 

tarkastelu 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joitakin 

työprosessiin kuu-

luvia työtehtäviä.  

 

Oppilas tarvitsee 

paljon ohjausta ja 

apua työn suunnit-

telemisessa ja to-

teuttamisessa. 

Oppilas harjoittelee 

työskentelyä ja 

suunnittelua työvai-

heittain annettujen 

ohjeiden mukaan. 

 

Oppilas kuvailee 

omaa osaamistaan 

annetun palautteen 

perusteella. 

Oppilas suunnitte-

lee ja työskentelee 

työvaiheittain an-

netun ohjeen mu-

kaisesti sekä kuvai-

lee omaa osaamis-

taan oman työsken-

telyn tarkastelun 

avulla. 

Oppilas suunnitte-

lee ja työskentelee 

itsenäisesti annet-

tujen ohjeiden mu-

kaan sekä peruste-

lee omaa työsken-

telyään ja toimin-

taansa. 

T2  

ohjata oppilasta har-

joittelemaan kotitalou-

den hallinnassa tarvit-

tavia kädentaitoja sekä 

kannustaa luovuuteen 

ja estetiikan huomioi-

miseen 

S1, S2 Oppilas oppii har-

joittelemaan koti-

talouden kädentai-

toja ja kokeile-

maan erilaisia työ-

tapoja.  Oppilas 

oppii ottamaan 

huomioon toimin-

nassaan luovuuden 

ja estetiikan. 

 

Kädentai-

dot koti-

talouden 

perusteh-

tävien to-

teuttami-

sessa, 

luovuus ja 

estetiikka 

Oppilas suoriutuu 

ohjatusti kädentai-

toja edellyttävistä 

yksittäisistä työ-

tehtävistä.  

Oppilas suoriutuu 

annetuista kädentai-

toja edellyttävistä 

työtehtävistä. 

 

Oppilas tietää, että 

työtehtäviä voi to-

teuttaa luovasti mo-

nella tavalla ja este-

tiikalla on merki-

tystä.  

Oppilas suoriutuu 

itsenäisesti ja sovel-

taa tavallisimpia 

työtapoja kädentai-

toja edellyttävissä 

työtehtävissä. 

 

Oppilas ottaa huo-

mioon esteettiset 

näkökulmat. 

Oppilas osaa käyt-

tää luovasti ja pe-

rustellen erilaisia 

työtapoja kotitalou-

den työtehtävissä. 

 

Oppilas ymmärtää 

luovuuden ja este-

tiikan merkitystä 

osana kokonai-

suutta. 
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T3  

ohjata ja rohkaista op-

pilasta valitsemaan ja 

käyttämään hyvinvoin-

tia edistävästi ja kestä-

vän kulutuksen mukai-

sesti materiaaleja, työ-

välineitä, laitteita sekä 

tieto- ja viestintätek-

nologiaa 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii valit-

semaan ja käyttä-

mään raaka-ai-

neita, materiaa-

leja, työvälineitä ja 

teknologiaa kestä-

vää elämäntapaa 

edistävästi. 

Valintojen 

tekemi-

nen ja nii-

den pe-

rustelut 

toimin-

nassa 

Oppilas harjoitte-

lee valitsemaan ja 

käyttämään annet-

tuja materiaaleja 

tai työvälineitä. 

Oppilas valitsee ja 

käyttää annettuja 

työvälineitä ja mate-

riaaleja. 

Oppilas valitsee ja 

käyttää kestävän 

elämäntavan huo-

mioon ottaen 

raaka-aineita, työ-

välineitä, materiaa-

leja ja teknologiaa. 

Oppilas valitsee, 

käyttää ja peruste-

lee kestävää elä-

mäntapaa tukevia 

raaka-aineita, työ-

välineitä, materiaa-

leja ja teknologiaa. 

T4  

ohjata oppilasta suun-

nittelemaan ajankäyt-

töään ja työn etene-

mistä sekä 

ylläpitämään järjes-

tystä oppimistehtävien 

aikana 

S1, S2 Oppilas oppii suun-

nittelemaan omaa 

toimintaansa suh-

teessa käytettä-

vissä olevaan ai-

kaan ja annettuun 

tehtävään.  

Oppilas oppii huo-

lehtimaan työteh-

tävien ja työympä-

ristön järjestyk-

sestä oppimisym-

päristössään. 

Ajanhal-

linta ja 

järjestyk-

sen ylläpi-

täminen 

Oppilas pystyy toi-

mimaan aikatau-

lussa toisen ohjaa-

mana.  

 

Oppilaan työympä-

ristön järjestyksen 

ylläpitäminen vaa-

tii ohjausta. 

Oppilas ylläpitää 

työtehtävien järjes-

tystä opettajan  

antamien ohjeiden 

ja aikataulun mu-

kaan erillisissä työ-

vaiheissa. 

 

Oppilas tarvitsee 

ohjausta työympä-

ristön järjestyksen 

ylläpitämisessä. 

Oppilas etenee oh-

jeiden mukaisesti 

vaiheittain ja ylläpi-

tää työtehtävien ja 

työympäristön jär-

jestystä. 

 

Oppilas suunnitte-

lee ja ennakoi ajan-

käyttöään. 

Oppilas työskente-

lee itsenäisesti ja 

vastuullisesti sekä 

osaa perustella 

ajankäyttöään, työ-

tehtävien ja työym-

päristön järjestyk-

sen merkitystä ja 

toimintojen etene-

mistä osana oppi-

misympäristöä. 

T5 

 ohjata ja motivoida 

oppilasta toimimaan 

hygieenisesti, 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii toi-

mimaan hygieeni-

sesti, turvallisesti 

ja ergonomisesti 

Turvalli-

suus ja 

voimava-

rojen 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joitakin 

hygieniaan ja tur-

valliseen 

Oppilas työskente-

lee annettujen oh-

jeiden suuntaisesti 

pyrkien 

Oppilas työskente-

lee ohjeiden mukai-

sesti hygieenisesti, 

turvallisesti ja 

Oppilas perustelee 

toimintaansa tur-

vallisuuden, hygiee-

nisyyden, 
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turvallisesti ja ergono-

misesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppi-

laan huomiota käytet-

tävissä oleviin voima-

varoihin 

kotitalouden toi-

mintaympäris-

töissä ottaen huo-

mioon käytettä-

vissä olevat aineel-

liset voimavarat. 

kannalta 

kestävä 

toiminta 

toimintaan liittyviä 

asioita. 

 

Oppilas tarvitsee 

ohjausta toimiak-

seen hygieenisesti 

ja turvallisesti. 

hygieenisyyteen ja 

turvallisuuteen. 

ergonomisesti tai 

kustannusten ja 

energiankäytön 

kannalta tarkoituk-

senmukaisesti. 

ergonomian tai kus-

tannusten ja ener-

giankäytön näkö-

kulmasta. 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6  

ohjata oppilasta har-

joittelemaan kuunte-

lua ja rakentavaa kes-

kustelua ja argumen-

tointia oppimistehtä-

vien suunnittelussa ja 

toteuttamisessa 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii koh-

taamaan, kuunte-

lemaan, keskuste-

lemaan ja argu-

mentoimaan ver-

taisryhmässä. 

Kuuntelu, 

keskus-

telu ja ar-

gumen-

tointi yh-

teisessä 

suunnitte-

lussa 

Oppilas  

osallistuu satun-

naisesti tai kysy-

mysten tukemana 

keskusteluun yh-

teisissä suunnit-

telu- ja työtilan-

teissa. 

Oppilas osallistuu 

keskusteluun, pyrkii 

kuuntelemaan ja 

tuo esille omia nä-

kökulmia yhteisissä 

suunnittelu- ja työti-

lanteissa. 

Oppilas kuuntelee 

eri näkökulmia ja il-

maisee rakenta-

vasti omia näke-

myksiään yhteisissä 

suunnittelu- ja työ-

tilanteissa. 

Oppilas on aktiivi-

nen keskusteluissa 

ja ottaa eri näkökul-

mat huomioon sekä 

perustelee omat 

näkemyksensä ra-

kentavasti. 

 

Oppilas kannustaa 

toisia yhteisissä 

suunnittelu- ja työ-

tilanteissa. 

T7  

aktivoida oppilasta 

tunnistamaan arjen ra-

kentumista ja kulttuu-

risesti monimuotoisia 

toimintaympäristöjä 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii tun-

nistamaan, miten 

arki erilaisissa koti-

talouksissa raken-

tuu ja ajallisesti 

järjestäytyy. 

Arjen ra-

kentumi-

sen sekä 

kotita-

louksien 

Oppilas nimeää ar-

kirutiineita sekä 

tunnistaa erilaisia 

kotikulttuureita. 

Oppilas kuvailee ar-

jen rakentumista ja 

erilaisia kotikulttuu-

reita. 

Oppilas erittelee ar-

jen rakentumista 

sekä soveltaa koti-

talouksien arkirutii-

neita erilaisissa ko-

tikulttuureissa. 

Oppilas perustelee 

kotitalouksien arjen 

rakentumista ja 

ajallista järjestäyty-

mistä erilaisissa ko-

tikulttuureissa. 
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sekä kotitalouksien pe-

rinteitä 

 

Oppilas oppii koh-

taamaan hyväksy-

västi kotien kult-

tuurista monimuo-

toisuutta. 

erilaisuu-

den hah-

mottami-

nen 

  

T8  

ohjata oppilasta työs-

kentelemään yksin ja 

ryhmässä sekä sopi-

maan työtehtävien ja-

kamisesta ja 

ajankäytöstä 

S1, S2 Oppilas oppii työs-

kentelemään itse-

näisesti, osana ryh-

mää ja yhteistä 

työtehtävää. Oppi-

las oppii sopimaan 

työtehtävien jaka-

mista. 

Voimava-

rojen 

käyttämi-

nen ja yh-

teisten 

sopimus-

ten teke-

minen 

Oppilas harjoitte-

lee ohjattuna itse-

näistä työskente-

lyä ja osallistuu 

ryhmän toimintaan 

satunnaisesti. 

Oppilas harjoittelee 

itsenäistä työsken-

telyä ja vastuunot-

toa omasta työstään 

ja osallistuu ryhmän 

toimintaan yhdessä 

sovitulla tavalla. 

Oppilas työskente-

lee yksin ja ryh-

mässä sekä pyrkii 

toimimaan rakenta-

vasti ja työtehtä-

vistä neuvotellen. 

 

Oppilas tietää, mitä 

tarkoittaa tasapuo-

linen työnjako, ja 

pääsee sopimuk-

seen työtehtävien 

jakamisesta osallis-

tumalla päätöksen-

tekoon. 

Oppilas toimii itse-

näisesti ja tasapuo-

lisesti sekä toimii 

ryhmässä yhteistyö-

kykyisesti ja vas-

tuullisesti. 

T9  

kannustaa oppilasta 

toimimaan hyvien ta-

pojen mukaisesti vuo-

rovaikutustilanteissa 

sekä pohtimaan oman 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii tun-

nistamaan asioita, 

jotka liittyvät huo-

maavaiseen kohte-

luun, tapakulttuu-

riin ja 

Toisten 

oppilai-

den huo-

maavai-

nen koh-

telu ja 

Oppilas tietää, että 

tapakulttuuri vai-

kuttaa vuorovaiku-

tustilanteisiin. 

Oppilas tunnistaa ja 

nimeää tapakulttuu-

riin ja toisten huo-

maavaiseen kohte-

luun liittyviä asioita. 

Oppilas osaa toimia 

tapakulttuuria nou-

dattaen. 

Oppilas osaa perus-

tella tapakulttuuria 

ja toisten ihmisten 

huomaavaista koh-

telua sekä niihin 
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käytöksen merkitystä̈ 

ryhmän ja yhteisön 

toiminnassa 

vuorovaikutusti-

lanteissa toimimi-

seen. 

 

tapakult-

tuuriin 

mukainen 

käytän-

nön toi-

minta op-

pitunnin 

vuorovai-

kutusti-

lanteissa 

liittyviä käytännön 

toimintatapoja. 

Tiedonhallintataidot 

T10  

kannustaa oppilasta 

hankkimaan ja arvioi-

maan kotitalouteen 

liittyvää tietoa sekä 

ohjata käyttämään 

luotettavaa tietoa va-

lintojen perustana 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii hake-

maan ja vertaile-

maan tietoa sekä 

tunnistamaan koti-

talouteen liittyviä 

luotettavia tieto-

lähteitä valinto-

jensa perustana. 

Tietojen 

hankinta 

ja käyttö 

Oppilas hakee tie-

toa tavanomaisista 

lähteistä ohjat-

tuna.  

 

Tietojen hyödyntä-

minen ja tulkitse-

minen on vähäistä. 

Oppilas hakee koti-

talouden sisältöalu-

eisiin liittyvää tietoa 

itselleen tutuista 

lähteistä ja käyttää 

niitä toiminnassaan. 

Oppilas tietää, 

mistä ja miten koti-

talouden sisältöalu-

eisiin liittyviä tie-

toja voidaan hakea.  

 

Oppilas arvioi tieto-

jen käytettävyyttä 

ja lähteiden luotet-

tavuutta. 

Oppilas osaa etsiä, 

soveltaa ja arvioida 

kotitalouden sisäl-

töalueisiin liittyviä 

tietoja eri tietoläh-

teistä sekä osaa ar-

vioida tiedon ja läh-

teiden luotetta-

vuutta ja käytettä-

vyyttä ja valita teh-

tävään sopivat läh-

teet. 

T11 

harjaannuttaa oppi-

lasta lukemaan, 

S1, S2 Oppilas oppii luke-

maan ja tulkitse-

maan 

Toimintaoh-

jeiden, 

merkkien ja 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää 

Oppilas tunnistaa, 

nimeää ja luokitte-

lee kotitalouden 

Oppilas soveltaa 

kotitalouden 

Oppilas soveltaa ja 

perustelee kotita-

louden 
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tulkitsemaan ja arvioi-

maan toimintaohjeita 

sekä merkkejä ja sym-

boleja, jotka käsittele-

vät kotitaloutta ja lä-

hiympäristöä 

kotitalouteen ja lä-

hiympäristöön liit-

tyviä ohjeita, 

merkkejä ja sym-

boleja sekä toimi-

maan niiden mu-

kaisesti. 

symbolien 

käyttämi-

nen 

yksittäisiä toimin-

taohjeita ja merk-

kejä. 

toimintaohjeita ja 

merkkejä. 

toimintaohjeita, 

merkkejä ja symbo-

leita. 

toimintaohjeita, 

merkkejä ja symbo-

leita. 

T12  

ohjata oppilasta ongel-

manratkaisuun ja luo-

vuuteen erilaisissa ti-

lanteissa ja ympäris-

töissä 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii so-

veltamaan tietoja 

ja taitoja, tunnista-

maan palveluita 

sekä osoittamaan 

luovuutta erilai-

sissa tilanteissa ja 

ympäristöissä.  

Käsitteiden 

käyttämi-

nen, tieto-

jen ja taito-

jen sovelta-

minen sekä 

luovat rat-

kaisut tilan-

teissa, koti-

talouden 

palveluiden 

tunteminen 

Oppilas nimeää joi-

takin kotitalouden 

käsitteitä, tietoja 

ja taitoja sekä yk-

sittäisiä palveluita. 

Oppilas käyttää koti-

talouden käsitteitä, 

tietojaan ja taito-

jaan sekä kuvailee 

yksittäisiä kotitalou-

den palveluita. 

Oppilas käyttää so-

veltaen kotitalou-

den käsitteitä, tie-

tojaan ja taitojaan. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kotitalou-

den palveluita ja 

niiden käyttöä arki-

elämässä. 

Oppilas käyttää pe-

rustellen ja luovasti 

kotitalouden käsit-

teitä, tietojaan ja 

taitojaan. 

 

Oppilas arvioi erilai-

sia kotitalouden 

palveluita ja perus-

telee niiden merki-

tystä ja mahdolli-

suuksia arkielä-

mässä. 

T13  

ohjata oppilasta kestä-

vään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan 

huomiota ympäristö- 

ja 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii tul-

kitsemaan kierto-

talouteen liittyviä 

asioita ja toimin-

toja sekä mittaa-

maan ja laskemaan 

ympäristöä ja 

Ympäristö- 

ja talous-

teot toimin-

nassa ja 

päätöksen-

teossa 

Oppilas luettelee 

joitakin ympäristö-

tekoja. 

 

Oppilas luettelee 

joitakin kodin ra-

hankäyttöön ja 

Oppilas tietää, mi-

ten ympäristökuor-

maa voidaan vähen-

tää sekä millaisia 

ympäristötekoja voi-

daan tehdä. 

 

Oppilas vähentää 

ympäristökuorman 

syntymistä. 

 

Oppilas soveltaa ta-

loussanastoa kulut-

tamisesta, tuloista 

Oppilas vähentää 

ympäristökuorman 

syntymistä ja pe-

rustelee sen merki-

tystä kestävän ja 

vastuullisen 
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kustannustietoisuu-

teen osana arjen valin-

toja 

taloutta kuormitta-

via kotitalouden 

toimintoja. 

talouteen liittyviä 

käsitteitä ja asi-

oita. 

Oppilas käyttää ta-

loussanastoa kulut-

tamisesta, tuloista 

ja menoista, rahan-

käyttämisestä ja 

hankinnoista erilai-

sissa tehtävissä ja ti-

lanteissa. 

ja menoista, rahan-

käyttämisestä ja 

hankinnoista erilai-

sissa tehtävissä ja 

tilanteissa. 

elämäntavan ja ku-

luttamisen kan-

nalta. 

 

Oppilas perustelee 

rahankäyttöä ja 

hankintoja talous-

sanastoa käyttäen 

erilaisissa tilan-

teissa ja tehtävissä. 

 

19 Perusopetusta täydentävä saamen kieli 
Perusopetusta täydentävän saamen kielen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

ohjata oppilasta 

edistämään taitoaan 

toimia erilaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa ja arvioimaan 

S1 Oppilas oppii toimi-

maan monenlaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa ja pystyy arvi-

oimaan toimin-

taansa niissä. 

Vuorovaiku-

tustilanteissa 

toimiminen 

Oppilas osaa toimia 

satunnaisesti itsel-

leen tutussa ryh-

mässä ja arkisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

tavanomaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

monenlaisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa ja pystyy ar-

vioimaan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toimia 

tavoitteellisesti 

monenlaisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa ja pystyy sää-

telemään 
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omaa toimintaansa 

niissä 

toimintaansa tilan-

teen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2  

kannustaa oppilasta 

monipuolistamaan 

lukuharrastustaan 

kielitaidon mukaan 

sekä kartuttamaan 

sana- ja käsitevaran-

toaan 

S2 Oppilas oppii tunte-

maan monimuotoi-

sia kaunokirjallisia, 

asia- ja mediateks-

tejä sekä kartutta-

maan sana- ja käsi-

tevarantoaan. 

Sana- ja käsi-

tevaranto 

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

 

. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia tekstejä, 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen itsel-

leen tutuissa teksti-

lajeissa. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia kaunokir-

jallisia, asia- ja me-

diatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lukea 

monipuolisesti eri-

laisia kaunokirjalli-

sia, asia- ja media-

tekstejä. 

T3  

innostaa oppilasta 

kehittämään eritte-

levää ja kriittistä lu-

kutaitoa sekä erilais-

ten tekstien ymmär-

tämistä ja tulkitse-

mista 

S2 Oppilas oppii kehit-

tämään erittelevää 

ja kriittistä lukutai-

toa sekä ymmärtä-

mään ja tulkitse-

maan erilaisia teks-

tejä. 

Erittelevä ja 

kriittinen lu-

kutaito 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinkertaisia 

tekstejä tehtävän 

suorittamiseksi mal-

lin mukaan.  

 

 

Oppilas ymmärtää 

tekstin sisällön 

ydinasiat ja harjoit-

telee tarkastele-

maan tekstejä kriit-

tisesti.  

 

 

Oppilas osaa lukea 

tekstejä käyttäen 

joitakin lukutapoja 

sekä ymmärtää si-

sällön ydinasiat ja  

mielipiteen perus-

teluineen ja pystyy 

tekemään jossakin 

määrin havaintoja 

kielen ja kuvien kei-

noista teksteissä. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää tarkoituksen-

mukaisia teks-

tinymmärtämisen 

strategioita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee ja 

arvioi kriittisesti 

myös itselleen uu-

dentyyppisiä teks-

tejä. 
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T4  

ohjata oppilasta 

vahvistamaan taito-

aan käyttää tekstejä 

ja lukutaitoaan tie-

don hankkimiseksi, 

elämysten saa-

miseksi sekä keskus-

telemaan teksteistä 

erilaisissa viestin-

täympäristöissä 

S2 Oppilas oppii pohti-

maan tekstien yh-

teyttä omiin koke-

muksiinsa sekä kes-

kustelemaan teks-

teistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Taito hyödyn-

tää tekstejä ja 

lukutaitoa 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinkertaisia 

tekstejä ja pohtii 

apukysymysten ja 

mallien avulla teks-

tien yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäisesti 

erilaisia tekstejä 

tiedon hankki-

miseksi.  

 

Oppilas harjoittelee 

teksteistä keskuste-

lemista tutuissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Oppilas osaa kirjoit-

taa ja keskustella 

erilaisista teksteistä 

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin ko-

kemuksiinsa erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Oppilas osaa kirjoit-

taa ja keskustella 

myös itselleen uu-

dentyyppisistä 

teksteistä kysyen, 

tiivistäen, kom-

mentoiden ja poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin koke-

muksiinsa erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

Tekstien tuottaminen 

T5  

rohkaista oppilasta 

kehittämään teks-

teissään omaa ilmai-

suaan sekä auttaa 

oppilasta vahvista-

maan positiivista 

suhtautumista kir-

joittamiseen 

S3 Oppilas rohkaistuu 

kehittämään teks-

teissään omaa ilmai-

suaan ja vahvistaa 

myönteistä suhtau-

tumistaan kirjoitta-

miseen. 

Tekstien tuot-

taminen ja il-

maisu 

Oppilas osaa tuottaa 

apukysymysten ja 

mallien avulla yksin-

kertaista tekstiä. 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

tekstiä käyttäen it-

selleen tuttuja il-

maisuja. 

Oppilas osaa tuot-

taa tekstiä käyttäen 

monipuolisia ilmai-

suja. 

 

Oppilas osaa tuot-

taa monipuolisia ti-

lanteeseen sopivia 

tekstejä käyttäen 

luovia ilmaisuja.  

T6  

ohjata oppilasta su-

juvoittamaan ja 

S3 Oppilas oppii suju-

voittamaan ja moni-

puolistamaan 

Sujuva ja mo-

nipuolinen kir-

joittamisen 

taito 

Oppilas osaa tuottaa 

mallien avulla yksin-

kertaisen tekstin, 

Oppilas osaa tuot-

taa lyhyen tekstin, 

jonka viesti välittyy 

pääosin helposti.  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstin, jonka 

viesti välittyy hel-

posti.  

Oppilas osaa tuot-

taa ymmärrettävän 

ja sujuvan tekstin.  
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monipuolistamaan 

kirjoittamisen taitoa  

kirjoittamisen taito-

aan.  

 

jonka viestistä saa 

selvää.  

 

Oppilas osaa käyttää 

yksinkertaisia raken-

teita sekä pääsään-

töisesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa al-

kukirjainta. 

 

Oppilas osaa jaksot-

taa tekstinsä ja 

noudattaa kirjoite-

tun yleiskielen pe-

ruskäytänteitä. 

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoittami-

sessaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa. 

Oppilas osaa jäsen-

tää tekstinsä ja 

kappaleensa loogi-

sesti ja kiinnittää 

huomiota sanava-

lintoihin sekä nou-

dattaa kirjoitetun 

yleiskielen perus-

käytänteitä. 

T7  

kannustaa oppilasta 

tuottamaan kerto-

via, kuvaavia, ohjaa-

via, kantaa ottavia ja 

pohtivia tekstejä 

 

 

S3 Oppilas oppii tuotta-

maan kertovia, ku-

vaavia, ohjaavia ja 

kantaa ottavia ja 

pohtivia tekstejä. 

Taito tuottaa 

eri tekstilajeja 

edustavia 

tekstejä 

Oppilas osaa tuottaa 

mallien avulla yksin-

kertaisia ja konkreet-

tisia kertovia ja ku-

vaavia tekstejä itsel-

leen tutuista ai-

heista. 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kantaa 

ottavia tekstejä ja 

käyttää mallien 

avulla niille tyypilli-

siä keinoja. 

 

Oppilas osaa tuot-

taa pohtivia ja eri-

laisia kantaa otta-

via tekstejä ja käyt-

tää niille tyypillisiä 

keinoja. 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti eri-

laisia tekstejä ja 

käyttää monipuoli-

sesti niille tyypillisiä 

keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8  

ohjata oppilasta 

pohtimaan kielel-

listä ja kulttuurista 

identiteettiä sekä 

saamen kielen käyt-

töä, merkitystä ja 

S4 Oppilas oppii pohti-

maan kielellistä ja 

kulttuurista identi-

teettiä sekä saamen 

kielen käyttöä, mer-

kitystä ja asemaa 

osana erilaisia 

Kulttuuritie-

toisuuden ke-

hittyminen  

  

Oppilas osaa tunnis-

taa joitakin kielelli-

sen ja kulttuurisen 

taustansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien avulla 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin merkitystä ja 

vertailee niitä apu-

kysymysten avulla 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen ja 

kulttuurisen identi-

teetin sekä saamen 

kielen merkitystä ja 

saamen kielen 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin sekä äidinkiel-

ten merkitystä ja 

asemaa muiden 
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asemaa osana erilai-

sia kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntämään 

erikielistä mediaa ja 

kulttuuritarjontaa 

kieliyhteisöja sekä 

hyödyntämään eri-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjontaa. 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee jon-

kin verran saamen-

kielistä mediaa ja 

kulttuuritarjontaa. 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää erikielistä 

mediaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

kielten joukossa yk-

silön ja yhteiskun-

nan kannalta.  

 

Oppilas hyödyntää 

luovasti ja itsenäi-

sesti erikielistä me-

diaa ja kulttuuritar-

jontaa. 

T9 

kannustaa oppilasta 

tunnistamaan kielen 

erilaisia rekistereitä, 

esimerkiksi puhutun 

ja kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

käyttöä eri tilan-

teissa 

S4 Oppilas oppii tunnis-

tamaan kielen erilai-

sia rekistereitä, esi-

merkiksi puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

käyttöä eri tilan-

teissa. 

Kielitietoisuu-

den kehitty-

minen  

Oppilas osaa mallien 

ja apukysymysten 

avulla tehdä yksittäi-

siä havaintoja teks-

tien ja kielen piir-

teistä, kuten kirjoite-

tun ja puhutun kie-

len eroista. 

Oppilas osaa mal-

lien avulla tehdä 

havaintoja tekstien 

ja kielen piirteistä 

ja eri rekisterien ja 

tyylien eroista. 

Oppilas osaa tun-

nistaa kielen eri re-

kistereitä, puhutun 

ja kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen ti-

lanteista käyttöä.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää mallien avulla 

kielen eri rekiste-

reitä. 

Oppilas osaa 

tunnistaa ja käyttää 

itsenäisesti kielen 

eri rekistereitä sekä 

havainnoida puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja ja kie-

len monipuolista ti-

lanteista käyttöä. 

T10  

ohjata oppilasta sy-

ventämään tieto-

jaan saamen kielen 

keskeisistä raken-

teista ja analysoi-

maan niitä 

S4 Oppilas oppii syven-

tämään tietojaan äi-

dinkielen keskeisistä 

rakenteista. 

Keskeisten ra-

kenteiden 

tuntemus ja 

käyttö 

Oppilas osaa tunnis-

taa yksinkertaisimpia 

saamen kielen ra-

kenteita apukysy-

mysten ja mallien 

avulla. 

Oppilas osaa käyt-

tää mallien avulla 

joitakin saamen 

kielen keskeisiä ra-

kenteita tutuissa 

ympäristöissä. 

Oppilas osaa käyt-

tää mallien avulla 

ja itsenäisesti saa-

men kielen keskei-

siä rakenteita ja 

osaa käyttää niitä 

Oppilas osaa hyvin 

saamen kielen kes-

keiset rakenteet ja 

osaa käyttää niitä 

monipuolisesti 

myös itselleen 
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erilaisissa viestin-

täympäristöissä.  

uudenlaisissa vies-

tintäympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11  

auttaa oppilasta ke-

hittämään taitoa 

käyttää saamen 

kieltä tiedonhaussa 

ja tiedonkäsittelyssä 

eri oppiaineissa ja 

ympäristöissä 

 

 

S5 Oppilas oppii kehit-

tämään toimivaa 

kaksi- ja monikieli-

syyttään ja taitoaan 

käyttää sitä moni-

puolisesti tiedon-

haussa ja tiedonkä-

sittelyssä eri oppiai-

neissa ja ympäris-

töissä. 

Monipuolinen 

saamen kielen 

käyttö 

Oppilas osaa käyttää 

mallien avulla saa-

men kieltä tukena 

opiskelussa ja yksin-

kertaisessa tiedon-

haussa. 

Oppilas osaa käyt-

tää mallien avulla 

saamen kieltä ja 

monikielisyyttään 

tukena opiskelussa 

ja tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa käyt-

tää itsenäisesti saa-

men kieltä ja moni-

kielisyyttään tu-

kena opiskelussa ja 

tiedonhaussa.  

 

Oppilas harjoittelee 

lähteiden valintaa, 

käyttöä ja luotetta-

vuuden arviointia.  

 

Oppilas erottaa 

yleensä faktan mie-

lipiteestä. 

Oppilas käyttää 

monipuolisesti ja it-

senäisesti saamen 

kieltä ja monikieli-

syyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida tietojen käy-

tettävyyttä ja läh-

teiden luotetta-

vuutta ja valita teh-

tävään sopivat läh-

teet. 

 

20 Perusopetusta täydentävä romanikieli 
Perusopetusta täydentävän romanikielen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9   

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen tavoit-

teista johdetut op-

pimisen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  
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Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan itseään 

romanikielellä sekä 

toimimaan monikie-

lisissä ja -kulttuuri-

sissa vuorovaikutus-

tilanteissa ja arvioi-

maan omaa toimin-

taansa niissä 

S1 Oppilas oppii toimi-

maan monikielisissä 

ja -kulttuurisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa ja pystyy arvi-

oimaan toimin-

taansa niissä. 

Suullinen il-

maisu ja vuo-

rovaikutustai-

dot 

Oppilas osaa toimia 

satunnaisesti itsel-

leen tutussa ryh-

mässä ja arkisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

tavanomaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

monenlaisissa vuo-

rovaikutustilan-

teissa ja pystyy ar-

vioimaan toimin-

taansa niissä. 

Oppilas osaa toi-

mia tavoitteelli-

sesti monenlaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa ja pystyy 

säätelemään toi-

mintaansa tilan-

teen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2  

tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia ke-

hittää tekstien tul-

kinnan taitoaan ja 

monipuolistaa sana- 

ja ilmaisuvaranto-

aan hyödyntäen 

sekä koulussa että 

muualla opittua  

S2 Oppilas oppii tunte-

maan monimuotoi-

sia kaunokirjallisia, 

asia- ja mediateks-

tejä sekä kartutta-

maan sana- ja ilmai-

suvarantoaan. 

Tekstien tul-

kinnan taito 

sekä sana- ja 

ilmaisuvaran-

non laajuus 

Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kauno-

kirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä. 

 

. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia tekstejä, 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen itsel-

leen tutuissa teksti-

lajeissa. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia kaunokir-

jallisia, asia- ja me-

diatekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lukea 

monipuolisesti eri-

laisia kaunokirjalli-

sia, asia- ja media-

tekstejä. 

T3  

kannustaa oppilasta 

keskustelemaan 

S2 Oppilas oppii pohti-

maan tekstien yh-

teyttä omiin 

Teksteistä kes-

kustelu ja 

Oppilas osaa hyö-

dyntää yksinkertaisia 

tekstejä ja pohtii 

Oppilas osaa kes-

kustella teksteistä 

tutuissa 

Oppilas osaa kirjoit-

taa ja keskustella 

erilaisista teksteistä 

Oppilas osaa kir-

joittaa ja keskus-

tella myös itselleen 
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teksteistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä sekä syventä-

mään tekstilajien 

tuntemusta 

 

 

kokemuksiinsa sekä 

keskustelemaan 

teksteistä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

tekstilajien 

tuntemus 

apukysymysten ja 

mallien avulla teks-

tien yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

viestintäympäris-

töissä ja tuntee joi-

takin tekstilajeja. 

pohtien tekstien 

yhteyttä omiin ko-

kemuksiinsa erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä.  

 

Oppilas tuntee eri 

tekstilajeja. 

uudentyyppisistä 

teksteistä kysyen, 

tiivistäen, kom-

mentoiden ja poh-

tien tekstien yh-

teyttä omiin koke-

muksiinsa erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä.  

Tekstien tuottaminen 

T4  

innostaa oppilasta 

vahvistamaan teks-

tien tuottamisen tai-

toa ja tuottamaan 

erilaisia tekstejä 

monimediaisissa op-

pimisympäristöissä  

S3 Oppilas oppii suju-

voittamaan ja moni-

puolistamaan roma-

nikielisen tekstin 

tuottamisen taito-

aan.  

 

Tekstien tuot-

taminen 

Oppilas osaa tuottaa 

mallien avulla yksin-

kertaisen tekstin, 

jonka viestistä saa 

selvää. 

 

Oppilas osaa käyttää 

yksinkertaisia raken-

teita sekä pääsään-

töisesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa al-

kukirjainta. 

Oppilas osaa tuot-

taa lyhyen tekstin, 

jonka viesti välittyy 

pääosin helposti.  

 

Oppilas osaa jaksot-

taa tekstinsä ja 

noudattaa kirjoite-

tun yleiskielen pe-

ruskäytänteitä. 

Oppilas osaa tuot-

taa tekstin, jonka 

viesti välittyy hel-

posti.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää kirjoittami-

sessaan tieto- ja 

viestintätekniikkaa. 

Oppilas osaa tuot-

taa ymmärrettävän 

ja sujuvan tekstin.  

 

Oppilas osaa jäsen-

tää tekstinsä ja 

kappaleensa loogi-

sesti, kiinnittää 

huomiota sanava-

lintoihin ja noudat-

taa kirjoitetun 

yleiskielen perus-

käytänteitä.  

T5  

rohkaista oppilasta 

kehittämään 

S3 Oppilas rohkaistuu 

kehittämään teks-

teissään omaa 

Ilmaisu Oppilas osaa tuottaa 

apukysymysten ja 

Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

tekstiä käyttäen 

Oppilas osaa tuot-

taa tekstiä käyttäen 

Oppilas osaa tuot-

taa monipuolisia ti-

lanteeseen sopivia 
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teksteissään omaa 

ilmaisuaan sekä aut-

taa oppilasta vahvis-

tamaan positiivista 

suhtautumista kir-

joittamiseen 

ilmaisuaan ja vahvis-

taa myönteistä suh-

tautumistaan kirjoit-

tamiseen. 

mallien avulla yksin-

kertaista tekstiä. 

 

itselleen tuttuja il-

maisuja. 

 

 

monipuolisia ilmai-

suja. 

tekstejä käyttäen 

luovia ilmaisuja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T6  

ohjata oppilasta tu-

tustumaan romani-

kieliseen kirjallisuu-

teen ja mediaan, 

ymmärtämään omat 

mahdollisuutensa 

romanikielen säilyt-

täjänä sekä hyödyn-

tämään kaksi- tai 

monikielisyyttään 

S4 Oppilas oppii pohti-

maan romanikielen 

käyttöä, sen merki-

tystä ja asemaa 

osana kaksi- tai mo-

nikielisiä yhteisöjä. 

Oppilas oppii hyö-

dyntämään ro-

maneja käsittelevää 

ja romanikielistä 

mediaa, kirjalli-

suutta ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Romanikieli-

sen kirjallisuu-

den ja median 

tuntemus 

Oppilas osaa tunnis-

taa joitakin kielelli-

sen ja kulttuurisen 

taustansa ominais-

piirteitä. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien avulla 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin merkitystä ja 

vertailee niitä apu-

kysymysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin.  

 

Oppilas tuntee jon-

kin verran romani-

kielistä mediaa, kir-

jallisuutta ja kult-

tuuritarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla kielellisen ja 

kulttuurisen identi-

teetin sekä romani-

kielen merkitystä ja 

asemaa muiden 

kielten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää romaneja 

käsittelevää ja ro-

manikielistä me-

diaa, kirjallisuutta 

ja kulttuuritarjon-

taa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin sekä äidinkiel-

ten merkitystä ja 

asemaa muiden 

kielten joukossa 

yksilön ja yhteis-

kunnan kannalta.  

 

Oppilas hyödyntää 

luovasti ja itsenäi-

sesti romaneja kä-

sittelevää ja roma-

nikielistä mediaa, 

kirjallisuutta ja 

kulttuuritarjontaa.  
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21 Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli 
Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 

Opetuksen tavoite 

(2014 perusteet) 

Sisältö-

alue 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet   

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1  

ohjata oppilasta 

edistämään taitoa 

toimia erilaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa ja arvioi-

maan omaa toi-

mintaansa niissä 

S1 Oppilas oppii 

toimimaan mo-

nenlaisissa vuo-

rovaikutustilan- 

teissa ja pystyy 

arvioimaan toi-

mintaansa 

niissä. 

Vuorovai-

kutustilan-

teissa toi-

miminen 

Oppilas osaa toimia 

satunnaisesti itsel-

leen tutussa ryh-

mässä ja arkisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

tavanomaisissa 

vuorovaikutustilan-

teissa. 

Oppilas osaa toimia 

monenlaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa ja 

pystyy arvioimaan 

toimintaansa niissä. 

Oppilas osaa toimia 

tavoitteellisesti mo-

nenlaisissa vuoro-

vaikutustilanteissa 

ja pystyy säätele-

mään toimintaansa 

tilanteen mukaan. 

Tekstien tulkitseminen 

T2  

kannustaa oppi-

lasta monipuolista-

maan lukuharras-

tustaan kielitaidon 

mukaan 

S2 Oppilas tuntee 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja media-

tekstejä. 

Tekstimaa-

ilman ja lu-

kuharras-

tuksen mo-

nipuolis- 

tuminen 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia yksinkertai-

sia kaunokirjallisia, 

asia- ja mediateks-

tejä. 

 

. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia tekstejä, 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen itsel-

leen tutuissa teksti-

lajeissa. 

Oppilas osaa lukea 

erilaisia kaunokirjalli-

sia, asia- ja media-

tekstejä. 

 

 

Oppilas osaa lukea 

monipuolisesti eri-

laisia kaunokirjalli-

sia, asia- ja media-

tekstejä. 
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T3  

innostaa oppilasta 

kehittämään eritte-

levää ja kriittistä 

lukutaitoa sekä eri-

laisten 

tekstien ymmärtä-

mistä ja tulkitse-

mista 

S2 Oppilas kehittää 

erittelevää ja 

kriittistä luku-

taitoa sekä ym-

märtää ja tulkit-

see erilaisia 

tekstejä. 

Erittelevä ja 

kriittinen 

lukutaito 

sekä teks-

tien ym-

märtämi-

nen ja tul-

kitseminen 

Oppilas osaa hyödyn-

tää yksinkertaisia 

tekstejä tehtävän 

suorittamiseksi mal-

lin mukaan.  

 

 

Oppilas ymmärtää 

tekstin sisällön 

ydinasiat ja harjoit-

telee tarkastele-

maan tekstejä kriit-

tisesti.  

 

 

Oppilas osaa tarkas-

tella tekstejä kriitti-

sesti käyttäen joita-

kin tekstinymmärtä-

misen strategioita. 

 

Oppilas osaa käyt-

tää tarkoituksenmu-

kaisia tekstinym-

märtämisen strate-

gioita.  

 

Oppilas valitsee, 

käyttää, tulkitsee ja 

arvioi kriittisesti 

myös itselleen uu-

dentyyppisiä teks-

tejä. 

T4  

ohjata oppilasta 

vahvistamaan tai-

toaan käyttää teks-

tejä ja lukutaitoaan 

tiedon hankki-

miseksi, elämysten 

saamiseksi sekä 

keskustelemaan 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäristöissä. 

S2 Oppilas vahvis-

taa taitoaan 

pohtia tekstien 

yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa 

sekä taitoaan 

keskustella 

teksteistä erilai-

sissa viestin-

täympäris-

töissä. 

Taito hyö-

dyntää 

tekstejä ja 

lukutaitoa 

sekä taito 

keskustella 

teksteistä 

erilaisissa 

viestin-

täympäris- 

töissä 

Oppilas osaa hyödyn-

tää yksinkertaisia 

tekstejä ja pohtii 

apukysymysten ja 

mallien avulla teks-

tien yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa. 

  

 

Oppilas osaa hyö-

dyntää mallien 

avulla ja itsenäisesti 

erilaisia tekstejä 

tiedon hankki-

miseksi.  

 

Oppilas harjoittelee 

teksteistä keskuste-

lemista tutuissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Oppilas osaa kirjoit-

taa ja keskustella eri-

laisista teksteistä 

pohtien tekstien yh-

teyttä omiin koke-

muksiinsa erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä. 

Oppilas osaa kirjoit-

taa ja keskustella 

myös itselleen uu-

dentyyppisistä teks-

teistä kysyen, tiivis-

täen, kommentoi-

den ja pohtien teks-

tien yhteyttä omiin 

kokemuksiinsa eri-

laisissa viestin-

täympäristöissä. 

Tekstien tuottaminen 
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T5  

rohkaista oppilasta 

kehittämään teks-

teissään omaa il-

maisuaan sekä aut-

taa oppilasta vah-

vistamaan positii-

vista suhtautu-

mista kirjoittami-

seen 

S3 Oppilas rohkais-

tuu kehittä-

mään teksteis-

sään omaa il-

maisuaan ja 

vahvistaa 

myönteistä suh-

tautumistaan 

kirjoittamiseen 

Tekstien 

tuottami-

nen ja il-

maisu 

Oppilas osaa tuottaa 

apukysymysten ja 

mallien avulla yksin-

kertaista tekstiä. 

Oppilas osaa tuot-

taa kirjallisesti ja 

suullisesti mallien 

avulla tekstiä käyt-

täen itselleen tut-

tuja ilmaisuja. 

Oppilas osaa tuottaa 

kirjallisesti ja suulli-

sesti myös pidempiä 

tekstejä käyttäen 

monipuolisia ilmai-

suja. 

 

Oppilas osaa tuot-

taa kirjallisesti ja 

suullisesti monipuo-

lisia tilanteeseen so-

pivia tekstejä käyt-

täen luovia ilmai-

suja.  

T6  

ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan ja 

monipuolistamaan 

kirjoittamisen tai-

toa sekä syventä-

mään tekstilajien 

tuntemusta  

S3 Oppilas suju-

voittaa ja moni-

puolistaa kirjoit-

tamisen taito-

aan.  

 

Sujuva ja 

monipuoli-

nen kirjoit-

tamisen 

taito, ym-

märrettä-

vän tekstin 

tuottami-

nen ja kir-

joitetun 

kielen kon-

ventioiden 

hallinta 

Oppilas osaa tuottaa 

mallien avulla yksin-

kertaisen tekstin, 

jonka viestistä saa 

selvää.  

 

Oppilas osaa käyttää 

yksinkertaisia raken-

teita sekä pääsään-

töisesti esimerkiksi 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa al-

kukirjainta. 

Oppilas osaa tuot-

taa lyhyen tekstin, 

jonka viesti välittyy 

pääosin helposti.  

Oppilas osaa jaksot-

taa tekstinsä ja 

noudattaa kirjoite-

tun yleiskielen pe-

ruskäytänteitä. 

Oppilas osaa tuottaa 

tekstin, jonka viesti 

välittyy helposti.  

 

Oppilas osaa hyödyn-

tää kirjoittamises-

saan tieto- ja viestin-

tätekniikkaa oman äi-

dinkielensä kirjoitus-

järjestelmän mukai-

sesti. 

Oppilas osaa tuot-

taa ymmärrettävän 

ja sujuvan tekstin.  

 

Oppilas osaa jäsen-

tää tekstinsä ja kap-

paleensa loogisesti 

ja kiinnittää huo-

miota sanavalintoi-

hin sekä noudattaa 

kirjoitetun yleiskie-

len peruskäytän-

teitä. 

 

T7  S3 Oppilas rohkais-

tuu tuottamaan 

Taito tuot-

taa eri 

Oppilas osaa tuottaa 

mallien avulla 

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja 

Oppilas osaa tuottaa 

pohtivia ja erilaisia 

Oppilas osaa tuot-

taa itsenäisesti 
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kannustaa oppi-

lasta tuottamaan 

kertovia, kuvaavia, 

ohjaavia, kantaa 

ottavia ja pohtivia 

tekstejä 

kertovia, kuvaa-

via, ohjaavia ja 

kantaa ottavia 

ja pohtivia teks-

tejä. 

tekstilajeja 

edustavia 

tekstejä 

yksinkertaisia ja 

konkreettisia kerto-

via ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tutuista 

aiheista. 

yksinkertaisia kan-

taa ottavia tekstejä 

ja käyttää mallien 

avulla niille tyypilli-

siä keinoja. 

kantaa ottavia teks-

tejä ja käyttää niille 

tyypillisiä keinoja. 

erilaisia tekstejä ja 

käyttää monipuoli-

sesti niille tyypillisiä 

keinoja. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T8  

ohjata oppilasta 

pohtimaan kielel-

listä ja kulttuurista 

identiteettiä sekä 

äidinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa osana eri-

laisia kieliyhteisöjä 

sekä hyödyntä-

mään erikielistä 

mediaa ja kulttuu-

ritarjontaa 

S4 Oppilas pohtii 

kielellistä ja 

kulttuurista 

identiteettiä 

sekä äidinkielen 

käyttöä, merki-

tystä ja asemaa 

osana erilaisia 

kieliyhteisöja 

sekä hyödyntää 

omakielistä me-

diaa ja kulttuu-

ritarjontaa. 

Kieli- ja 

kulttuuritie-

toisuuden 

kehittymi-

nen  

  

Oppilas osaa tunnis-

taa joitakin oman 

kielellisen ja kulttuu-

risen taustansa omi-

naispiirteitä.  

 

Oppilas tuntee jonkin 

verran omakielistä 

mediaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla mallien avulla 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin merkitystä ja 

vertailee niitä apu-

kysymysten avulla 

tuttuihin kieliin ja 

kulttuureihin, myös 

Suomeen ja suoma-

laiseen kulttuuriin. 

Oppilas osaa kuvailla 

kielellisen ja kulttuu-

risen identiteettinsä 

sekä äidinkielen käyt-

töä, merkitystä ja 

asemaa muiden kiel-

ten joukossa.  

 

Oppilas osaa hyödyn-

tää omakielistä me-

diaa ja kulttuuritar-

jontaa. 

Oppilas osaa ku-

vailla itsenäisesti 

kielellisen ja kult-

tuurisen identitee-

tin sekä äidinkielten 

merkitystä ja ase-

maa muiden kielten 

joukossa yksilön ja 

yhteiskunnan kan-

nalta.  

 

Oppilas hyödyntää 

luovasti ja itsenäi-

sesti omakielistä 

mediaa ja kulttuuri-

tarjontaa. 

T9  

kannustaa oppi-

lasta tunnistamaan 

S4 Oppilas tunnis-

taa kielen erilai-

sia rekistereitä, 

Kielitietoi-

suuden ke-

hittyminen  

Oppilas osaa mallien 

ja apukysymysten 

avulla tehdä 

Oppilas osaa mal-

lien avulla tehdä 

havaintoja tekstien 

Oppilas osaa tunnis-

taa kielen eri rekiste-

reitä, puhutun ja 

Oppilas osaa tunnis-

taa ja käyttää itse-

näisesti kielen eri 
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kielen erilaisia re-

kistereitä, esimer-

kiksi puhutun ja 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen 

käyttöä eri tilan-

teissa 

esimerkiksi pu-

hutun ja kirjoi-

tetun kielen 

eroja sekä kie-

len käyttöä eri 

tilanteissa. 

yksittäisiä havaintoja 

tekstien ja kielen piir-

teistä, kuten kirjoite-

tun ja puhutun kielen 

eroista. 

ja kielen piirteistä 

ja eri rekisterien ja 

tyylien eroista. 

kirjoitetun kielen 

eroja sekä kielen ti-

lanteista käyttöä.  

 

Oppilas osaa käyttää 

mallien avulla kielen 

eri rekistereitä. 

rekistereitä, puhu-

tun ja kirjoitetun 

kielen eroja sekä 

kielen monipuolista 

tilanteista käyttöä. 

T10  

ohjata oppilasta sy-

ventämään tieto-

jaan äidinkielen 

keskeisistä raken-

teista ja analysoi-

maan niitä 

S4 Oppilas syven-

tää tietojaan äi-

dinkielen kes-

keisistä raken-

teista. 

Keskeisten 

rakentei-

den tunte-

mus ja 

käyttö 

Oppilas osaa käyttää 

yksinkertaisimpia äi-

dinkielensä raken-

teita apukysymysten 

ja mallien avulla. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla joita-

kin äidinkielensä 

keskeisiä rakenteita 

ja käyttää niitä tu-

tuissa ympäris-

töissä. 

Oppilas tunnistaa 

mallien avulla ja itse-

näisesti oman äidin-

kielensä keskeiset ra-

kenteet ja osaa käyt-

tää niitä erilaisissa 

viestintäympäris-

töissä.  

Oppilas tuntee hy-

vin äidinkielensä 

keskeiset rakenteet 

ja osaa käyttää niitä 

monipuolisesti 

myös itselleen uu-

denlaisissa viestin-

täympäristöissä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T11  

auttaa oppilasta 

kehittämään taitoa 

käyttää äidinkiel-

tään tiedonhaussa 

ja tiedonkäsitte-

lyssä eri oppiai-

neissa ja ympäris-

töissä 

 

S5 Oppilas kehittää 

toimivaa kaksi- 

ja monikielisyyt-

tään ja taitoaan 

käyttää sitä mo-

nipuolisesti tie-

donhaussa ja 

tiedonkäsitte-

lyssä eri 

Omakieli-

nen ja mo-

nikielinen 

tiedonhaku 

ja tiedonkä-

sittely 

tieto- ja 

viestintä-

tekniikkaa 

Oppilas harjoittelee 

käyttämään äidinkiel-

tään tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas osaa hakea 

tietoa tavanomai-

sista lähteistä mal-

lien avulla. 

Oppilas käyttää 

mallien avulla äi-

dinkieltään ja moni-

kielisyyttään tu-

kena opiskelussa ja 

tiedonhaussa.  

 

Oppilas osaa käyttää 

itsenäisesti äidinkiel-

tään ja monikielisyyt-

tään tukena opiske-

lussa ja tiedon-

haussa.  

 

Oppilas harjoittelee 

lähteiden valintaa, 

Oppilas käyttää mo-

nipuolisesti ja itse-

näisesti äidinkiel-

tään ja monikieli-

syyttään tukena 

opiskelussa ja tie-

donhaussa.  

 

Oppilas osaa arvi-

oida tietojen 
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 oppiaineissa ja 

ympäristöissä. 

hyödyntä-

mällä 

käyttöä ja luotetta-

vuuden arviointia.  

 

Oppilas erottaa 

yleensä faktan mieli-

piteestä. 

käytettävyyttä ja 

lähteiden luotetta-

vuutta ja valita teh-

tävään sopivat läh-

teet. 

 


