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Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja 

ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää 

osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa 

valintojen tekemisen taitoja.  

 

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

 

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja 

taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen 

vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä 

kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään 

nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina 

opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.  Valinnaisten 

tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.  

 

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa 

opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken 

opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan 

osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. 

Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa 

opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua 

oppiainekokonaisuutta. 

 

Inarin kunnan taide- ja taitoaineiden painotukset ovat seuraavat: Vuosiluokilla 4-6 liikunta (1 

vuosiviikkotunti) ja vuosiluokalla 7 käsityö (1 vuosiviikkotunti).  Tämän lisäksi taito- ja taideaineiden 



valinnaisia tunteja on vuosiluokilla 3-5 yksi vuosiviikkotunti kunakin vuonna ja vuosiluokilla 8-9 kaksi 

vuosiviikkotuntia.  

 

12.2 Valinnaiset aineet 

 

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan 

mukaisesti. Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia 

vuosiluokilla 1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä 

ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten 

aineiden tulee edistää perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Syventävät 

valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. 

Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta 

osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi 

taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja talouskasvatuksessa, 

globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa. 

 

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa 

valinnaisten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen 

perusteet toiselle asteelle. 

 

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1-9 varattu yhdeksän 

vuosiviikkotuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä 

tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), 

voivat tunnit ylityksen osalta sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja 

vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen. 

 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

 

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten 

ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä 

niiden tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

 

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen 

voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen 

vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, 

käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen 

vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja 

päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä. 

 

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.  

 

12.3 Valinnaisuus Inarin kunnassa 

 



Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa 

perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja 

kuvaa opetussuunnitelmassa  

 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

 Valinnaiset aineet 

 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät käyvät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa on 

kuvattu Inarin kunnan kieliohjelma perusopetuksesta lukioon. Opetussuunnitelman perusteiden 

pohjalta määritellyt vieraiden kielten tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, 

työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet on kuvattu ainekohtaisten 

opetussuunnitelmien yhteydessä. 

 

 

 

Inarin kunnan kieliohjelma 

 

Luokat A1-kieli A2-kieli B1-kieli B2-kieli B3-kieli 

perusopetus 

1-9 

englanti inarinsaame, 

koltansaame, 

pohjoissaame 

   

perusopetus 

4-9 

 ranska, saksa, 

venäjä 

   

perusopetus 

6-9 

  ruotsi   

perusopetus 

8-9 

   inarinsaame, 

koltansaame, 

pohjoissaame, 

espanja, saksa, 

ranska, venäjä 

 

lukio englanti inarinsaame, 

koltansaame, 

pohjoissaame, 

ranska, saksa, 

venäjä 

ruotsi inarinsaame, 

koltansaame, 

pohjoissaame, 

espanja, saksa, 

ranska, venäjä 

inarinsaame, 

koltansaame, 

pohjoissaame, 

espanja, saksa, 

ranska, venäjä 

 

12.3.1 Taide – ja taitoaineiden valinnaiset tunnit alakoulussa 

 

Koulukohtaiset oppiainekokonaisuudet vuosiluokilla 3-5  

 

Vuosiluokilla 3-5 käytetään yksi vuosiviikkotunti soveltavaan syventävään oppiainekokonaisuuteen. 

Oppiaine koostetaan oppilaiden valintojen mukaan taito- ja taideaineista (li, ks, ku, mu) 



koulukohtaisesti. Oppiainekokonaisuuksissa noudatetaan taide- ja taitoaineiden sisältöjä ja tavoitteita. 

Oppilas voi valita yhden oppiainekokonaisuuden kullekin vuodelle.  

 

Oppiainekokonaisuuden tarkoitus: 

 oppilas pääsee etsimään, löytämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan ja kokeilemaan erilaisia 

toimintamalleja ja työmuotoja; oppilaat suunnittelevat yhdessä opettajan kanssa 

oppiainekokonaisuuden sisällön; tavoitteita sovelletaan kaikkiin mukana oleviin kokonaisuuksiin 

 

Tavoitteet: 

 oppilaan omien vahvuuksien tunnistaminen 

 oppilaan itsetunnon kehittäminen 

 oppilaan osallistuminen oman oppimisen suunnitteluun 

 

Koulukohtaisen valinnaisaineen tavoitteet noudattavat erityisesti laaja-alaisen oppimisen tavoitteita 

(L1-L7) ja niitä sovelletaan erilaisissa aihepiireissä. Tavoitteet säilyvät jokaisella vuosiluokalla 3-5 

samoina. Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita ovat: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), Kulttuurinen 

osaaminen ja vuorovaikutus (L2), Arjen taidot (L3), Monilukutaito (L4), Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen (L5), Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6), Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen. 

 

Sisällöt ja arviointi 

Sisällöt suunnitellaan koulukohtaisesti siten, että ne noudattavat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita ja ne määritellään tarkemmin koulun työsuunnitelmassa. Oppilas 

valitsee yhden kokonaisuuden lukuvuodelle. Sisältöalueet monipuolistavat taito- ja taideaineiden 

oppimista. Oppilas osallistuu aktiivisesti sisältöjen suunnitteluun. 

 

 S1 Käsityö 

 S2 Musiikki 

 S3 Liikunta 

 S4 Kuvataide   

 

Oppiainekokonaisuudet arvioidaan osana taide- ja taitoaineiden opetusta. 

 

12.3.2 Valinnaiset aineet alakoulussa 

 

Valinnaisaineet vuosiluokilla 5-6 (yksi+ yksi vuosiviikkotuntia) 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Valinnaisaineen tehtävänä on laajentaa soveltaa ja syventää oppilaan osaamista oman valinnan 

mukaisesti. Oppilas pääsee tekemään itseään kiinnostavia asioita ja oppii tekemisen kautta. 

Valinnaisaine kehittää oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä antaa onnistumisen 

kokemuksia.  

 

Arviointi  



Oppilaille annettava palaute on monipuolista ja rohkaisee heitä omatoimisuuteen, luovaan kokeiluun 

ja kestäviin ratkaisuihin koulussa ja koulun ulkopuolella. Palaute myös rohkaisee oppilaita omien 

ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Valinnaisaineet arvioidaan 

suoritusmerkinnällä.  

 

1. Kulttuuri- ja ilmaisupaja  

 

Tavoitteet: 

 ohjata oppilasta havaitsemaan lähialueen kielellinen ja kulttuurinen runsaus (L2) 

 motivoida oppilasta arvostamaan eri kieli- ja kulttuuritaustoja (L1, L2) 

 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita (L4) 

 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia (L4) 

 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 

vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita (L2, L3) 

 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa 

viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla (L1, L2, L3, L7) 

 tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan (L2, L3) 

 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun 

kokonaisvaltaisesti liikkuen (LI1, L3) 

 

Sisällöt: 

 pohjoiseen kulttuuriin tutustuminen (luonto, elinkeinot) 

 inarilaiset erityispiirteet: kunnan laajuus, rajanaapurit, kielet 

 paikallinen ruokakulttuuri 

 oman kylän nähtävyydet  

 perussanaston opettelua jollakin alueen kielistä (inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame,   

norja tai venäjä), kielten tunnistaminen 

 erilaisten esitysten tekeminen ja seuraaminen musiikin, näytelmien ja/ tai tanssin keinoin 

 draamaharjoitukset 

 tunnetaidot kuvin ja harjoituksin 

 

2. Kansalaistaidot 

 

Tavoitteet: 

 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään 

(L3) 

 ohjata oppilasta toiminaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 

(L3) 

 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä 

rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa (L1, L3) 

 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä 

harjoittelemaan siihen liittyviä taitoja (L3, L4) 

 

Sisällöt: 



 arjen taitoja käytännössä (keräily, jalostus, kokkaus, kattaus, siisteys ja hygienia) 

 tapakulttuuri (juhlien valmistelu, pukeutuminen, keskustelutaidot, kohteliaisuus) 

 pienten tapaturmien hoito ja ensiapu 

 hätätilanteessa toimiminen 

 paloturvallisuus  

 rahan käyttö/talouden pito 

 

3. Kädentaidot 

 

Tavoitteet: 

 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 

moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen (L1, L3, L4, L5) 

 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 

sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen taitojaan (L2, L3, L5, L6) 

 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sisältöjä ja 

toimintatapoja valitessaan (L1, L2, L4, L7) 

 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 

paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön (L1, L2) 

 opastaa oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessi ja sen 

dokumentointi (L1, L5) 

 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuote tai – teos 

luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin (L2, L4, L5) 

 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden 

kokonaisen käsityön prosessia (L1, L4, L7) 

 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti (L1, L3, L7) 

 

Sisällöt: 

 luonnonmateriaaleihin tutustuminen ja niiden työstäminen 

 pienen perinnekäsityön valmistaminen 

 uusien trendien yhdistämien perinteisiin  

 ympäristötaide vuodenaikojen mukaan 

 muotoilua eri menetelmin ja materiaalein 

 kierrätysmateriaalien hyödyntäminen; tuunaustaidot 

 

4. LUMA: Tiedettä ja teknologiaa 

 

Tavoitteet: 

 ohjata ja tukea oppilasta ongelmaratkaisutaitojen kehittämisessä (L1, L4, L5) 

 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä (L1, 

L3) 

 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 

mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittavälineitä käyttäen 

(L1, L5) 



 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja 

toimintaperiaatteita sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin (L2, L3, L5) 

 innostaa oppilasta kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien (L2, L3, L5) 

 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, aineiden 

ominaisuuksia ja muutoksia (L1) 

 

Sisällöt: 

 ohjelmointi/koodaus, rakentelu 

 pelin tai lelun kehittely  

 keksintöjä, tutkimista, pulmia ja ratkaisuja 

 luonnontieteisiin ja matematiikkaan liittyviä ilmiöitä  

 

5. Välkkäripaja 

 

Tavoitteet: 

 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen (L1, L3) 

 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä 

monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina 

erilaissa tilanteissa (L3) 

 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikkuessaan (L3, L6, L7) 

 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan toiset huomioon ottaen (L2, L3, L6, L7) 

 ohjata oppilasta toiminaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä 

oppimistilanteista (L2, L6, L7) 

 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn 

taitoja (L1, L2, L3) 

 

Sisällöt: 

 liikuntaa koulun alueella, leikkejä ja pelejä itse osallistuen ja toisia ohjaten 

 liikuntatapahtumien suunnittelu 

 välituntitoiminnan aktivointi, sisävälituntitoiminnan kehittäminen 

 välituntikaveritoiminta 

 välituntialueen viihtyisyys ja leikki- ja pelivälinehuolto oppilaan näkökulmasta 

 

6. Luonto- ja ekotaidot   

 

Tavoitteet  

 oppilaita ohjataan huomaamaan asioiden ja oman toiminnan välisiä vuorovaikutussuhteita ja 

keskinäisiä yhteyksiä. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä käytetään 

monipuolisesti ja niitä vahvistetaan.  Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja 

koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu 

omakohtaisen luontosuhteen kautta (L1, L6, L7)  

 oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuurisia juuriaan sekä pohtimaan omaa 

paikkaansa sukupolvien ketjussa.  Oppilaita ohjataan työskentelemään pitkäjänteisesti ja 



ottamaan vastuuta kasvavassa määrin tekemisistään. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien 

valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle myös lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja 

luonnolle (L2, L6, L7)  

 tavoitteena on, että oppilaat oppivat ottamaan vastuuta ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä; 

tunneilla harjoitellaan itsenäisen liikkumisen taitoja monenlaisissa ympäristöissä ja liikutaan 

turvallisesti pyörällä ja kävellen luonto ja rakennetussa ympäristössä; oppilaita ohjataan 

turvalliseen työvälineiden käyttöön ja harjoitellaan toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa (L3)  

 oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden 

ja säästäväisyyden merkitystä ja harjoittelevat niitä; heidän kanssaan mietitään ja harjoitettaan 

tekoja, joilla voi itse vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta; oppilaita innostetaan esimerkiksi 

ympäristötoimintaan ja muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin (L3, L4, L5, L7)  

 

Sisällöt   

 S1Ympäristön tutkiminen  

Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. 

Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.  

 

 S2Kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

 Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja 

yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä 

toisista huolehtimista. Voidaan toteuttaa yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan 

osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. 

 S3 Minä osana ympäristöä  

 Perehdytään luonnossa selviämisen tapoihin.  Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja 

turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: tapaturmat, toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. 

Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä 

toimimiseen.  

 

7.  Mediapaja  

 

Tavoitteet  

 oppilaita ohjataan analysoimaan käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista; tärkeää on 

oppilaiden oma aktiivisuus ja osallistuminen (L1, L5)  

 vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta 

käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja; oppilaita ohjataan 

ryhmätoiminnassa, projektityöskentelyssä ja verkostoitumisessa (L3, L6, L7) 

 oppilaat harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusien 

ratkaisujen löytämistä työn loppuun saattamiseksi (L1, L6)  

 opetuksessa ohjataan oppilasta teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä 

eettisiä kysymyksiä; oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen ja mainonnan kriittiseen 

tarkasteluun; tavoitteena on syventää oppilaiden monilukutaitoa ja opetella erottamaan fakta, 

fiktio ja mielipide; oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja 

harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä (L3, L4, L5, L7)  

 perusopetuksessa huolehditaan siitä, että oppilailla on mahdollisuudet tieto-ja 

viestintäteknologiseen osaamisen kehittämiseen; keskitytään erilaisten mediaesitysten 



tekemiseen; oppilaat kokeilevat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä sekä 

ohjelmointia (L4, L5)  

 

Sisällöt  

 S1 Ympäristön mediakulttuurit  

 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. 

Sisältöjä valitaan monipuolisesti mediasta. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä 

ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.  

 S2 Vaikuttaminen ja vuorovaikutustilanteet  

 Tarkastellaan ja harjoitellaan demokraattisen toimimisen taitoja, joita tarvitaan osallistuvana 

jäsenenä mediassa. Harjoitellaan omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten 

kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintä ympäritöissä.  

 S3 Median tuottaminen ja tietojen käsittely  

 Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. Harjoitellaan tekstien tuottamisen 

taitoja, kuten lähteiden käyttöä ja merkitsemistä. Opetellaan tiedostamaan ja tiedostetaan, miten 

verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.  

 

 

12.3.3 Valinnaisaineet vuosiluokilla 7-9 

 

Taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja on vuosiluokilla 8-9 kaksi vuosiviikkotuntia. 

 

Valinnaisaine (muut) vuosiluokat 7-9 

Vapaaehtoisen A2-kielen valinneet oppilaat voivat valita valinnaisaineita seuraavasti: 

 

7. luokka: 2 vvt 

- A2-kieli 2 vvt 

8. luokka: 2 + 2 vvt 

- A2-kieli 2 vvt ja  

- yksi seuraavista: Art in English, 

kulttuuritaidot, LUMA, 

mediapaja, KS (TS/TN), LI, KO, 

erätaidot, KUMU, 

matkailukielet, 

saamelaiskulttuuri,  

tukioppilastoiminta 

9. luokka: 2 vvt 

- A2-kieli 2 vvt 

 

Muut oppilaat voivat valita valinnaisaineita seuraavasti: 

 

7. luokka: 2 vvt 

- yksi seuraavista: Art in 

English,  kulttuuritaidot, 

LUMA, mediapaja 

8. luokka: 2 + 2 vvt 

- yksi seuraavista 

kahdeksannelle luokalle:  KS 

(TS/TN), LI, KO, erätaidot, 

KUMU, matkailukielet, 

saamelaiskulttuuri 

 

9. luokka: 2 vvt 

 



 - yksi seuraavista sekä 

kahdeksannelle että 

yhdeksännelle luokalle: B2-kieli, 

KS (TS/TN), LI, KO, erätaidot, 

KUMU, matkailukielet, 

saamelaiskulttuuri, 

tukioppilastoiminta 

 

- kahdeksannella luokalla valittu 

valinnaisaine jatkuu 

 

Tavoitteena on, että oppilaalle muodostuu monipuolinen valinnaisaineiden kokonaisuus. 

Ohjaustoiminnalla varmistetaan valintojen monipuolisuus. 

 

Arviointi 

 Vuosiluokalla 8 taito- ja taideainevalinnat kaksi vuosiviikkotuntia (ku, mu, li) arvioidaan osana taito- 

ja taideaineiden arviointia. 

 Vuosiluokalla 9 luokalla taito- ja taideainevalinnat kaksi vuosiviikkotuntia (li) arvioidaan osana 

taito- ja taideaineiden arviointia. 

 Taitoaineista kotitalous ja käsityö arvioidaan erillisellä numerolla vuosiluokalla 8 ja 9 

valinnaisaineena ja ne ovat osana muodostamassa kyseisen aineen päättöarvosanaa. 

 

 

 

VALINNAISAINEET VUOSILUOKALLA 7, kaksi vuosiviikkotuntia 

 

1. Art in English 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Art in English -valinnaisaineen tehtävänä on antaa oppilaille oppiainerajat ylittäviä 

oppimiskokemuksia, joissa hyödynnetään sekä laajennetaan kuvataiteen ja englannin kielen 

opinnoissa hankittua osaamista. Valinnaisaine esittelee taidetta kansainvälisenä ilmiönä. Tavoitteet ja 

laaja-alainen osaaminen sekä sisällöt valikoituvat opetussuunnitelmasta kuvataiteen ja englannin 

kielen aihealueilta. 

 

Tavoitteet 

 oppilas syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan (L2, L3, L5, L6) 

 oppilas ymmärtää taiteen kansainvälisenä ilmiönä sekä yhtenä kommunikointikeinona (L1, L2, L4, 

L7) 

 oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurien moninaisuuden (L1, L2, L4, L7) 

 oppilas oppii itsenäisesti ja luovasti soveltamaan kielitaitoaan (L1) 

 oppilas oppii tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä sekä kulttuurien välistä viestintää (L2) 

 

Keskeiset sisällöt 

Valinnaisaineen opiskelussa hyödynnetään monipuolisia kuvataiteellisia tehtäviä ja oppilaat pääsevät 

kokeilemaan erilaisia tekniikoita sekä materiaaleja, mikä laajentaa heidän ilmaisumahdollisuuksiaan. 

Oppilaiden kulttuuritausta muodostaa itseilmaisun lähtökohdan.  Tavoitteet ja laaja-alainen 



osaaminen sekä sisällöt valikoituvat opetussuunnitelmasta kuvataiteen ja englannin kielen 

aihealueilta. Valinnaisaineen keskeiset sisällöt tarkennetaan yhdessä oppilaiden kanssa ja 

suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet sekä ryhmän koostumus ja 

dynamiikka.  

 

Arviointi 

Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn arviointiin, oppilaan tuotosten arviointiin, 

vertaisarviointiin ja oppilaan itsearviointiin. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan 

tekemät työt sekä oppilaan taito suoriutua tehtävistä yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi 

arvioidaan oppilaan kykyä tehdä suunnitelmia ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, 

välineistä ja aikataulun noudattamisesta. Arviointi on kannustavaa, rohkaisevaa ja se ohjaa oppilaan 

kehitystä kuvataiteellisessa ja kielellisessä itseilmaisussa. Kurssi arvioidaan numerolla.  

 

 

2. Kulttuuritaidot 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Valinnaisaineessa tutustutaan erilaisiin kulttuureihin sekä kotiseudulla, että muualla.  

 

Tavoitteet 

 T1 kurssin tavoitteena painottuu kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus (L2)  

 T2 kulttuuritaitojen kurssilla kiinnitetään huomiota syy – seuraussuhteisiin, joita kulttuurin 

kehittymisessä on havaittavissa (L1)  

 T3 kulttuuritietoa ja taitoa tehdään näkyväksi tuotoksin, jotka perustuvat asioiden analysointiin ja 

tuottamiseen (L4, L5) 

 T4 oppilas havaitsee kulttuurillisen osaamisen tienä nykypäivän ammattiin (L6) 

 T5 oppilas näkee, että perinteisten taitojen osaaminen on usein tie kestävään toimintatapaan (L7) 

 

Keskeiset sisällöt 

 S1 kulttuurin eri muodot, esimerkiksi tyypilliset piirteet inarin-, koltan- ja pohjoissaamessa ja 

niiden muotoutuminen kyseiseen kulttuuriin  

 S2 tutustutaan ja määritellään kulttuuri käsitteenä ja pohditaan sitä laajana käsitteenä; 

tutustutaan ja havainnoidaan kulttuureihin sekä syvyys, että leveyssuunnassa 

 S3 kurssilla tutustutaan paikallisiin toimijoihin ja tapahtumiin sekä pyritään menemään 

julkinäkyvää syvemmälle; sisältöön voidaan tutustua kouluopiskelun lisäksi vierailuin ja 

tutustumiskäynnein 

 S4 kurssilla vertaillaan ja yhdistellään vanhojen ja uusien kulttuurien piirteitä, yhtäläisyyksiä ja 

eroja; vertaillaan niiden riippuvuutta toisistaan, esimerkiksi nuorisokulttuuri ja saamelaiskulttuuri; 

tutustutaan joihinkin alkuperäiskansoihin 

 

Arviointi 

Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn arviointiin, oppilaan tuotosten arviointiin, 

vertaisarviointiin, oppilaan itsearviointiin ja kokeiden tuloksiin. Jatkuvassa työskentelyn arvioinnissa 

otetaan huomioon oppilaan kotona ja tunnilla suorittamat tehtävät sekä oppilaan taito suoriutua 

tehtävistä yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä tehdä suunnitelmia 



ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, välineistä ja aikataulun noudattamisesta. Oppilaan 

tuotoksina arvioidaan kirjallista työskentelyä, esitelmiä, esityksiä sekä yksin tai ryhmässä tehtyjä 

projektitöitä. Kurssi arvioidaan numerolla.  

 

3. LUMA 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Valinnaisaineessa on tarkoitus innostaa ja tukea matematiikasta ja luonnontieteistä kiinnostuneiden 

oppilaita vahvistamaan osaamistaan näissä oppiaineissa. Oppimisessa hyödynnetään teknologian 

mahdollisuuksia. Oppilaat suunnittelevat yhdessä opettajan kanssa valinnaisaineiden tavoitteita ja 

sisältöjä oppilaiden oman kiinnostuksen suunnassa. Tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen sekä sisällöt 

valikoituvat opetussuunnitelmasta matematiikan, fysiikan ja kemian aihealueilta. 

 

Tavoitteet 

 oppilas osaa määritellä sekä henkilökohtaisia että ryhmäkohtaisia tavoitteita ja ottaa vastuuta 

omasta oppimisesta ja ryhmän oppimisesta (L1, L2, L4, L5)  

 oppilas etsii tietoa monipuolisesti ja kokeilee rohkeasti (L2, L6) 

 oppilas oppii hyödyntämään teknologiaa matematiikan ja luonnontieteiden tehtävissä 

monipuolisesti (L3) 

 oppilas harjaantuu käyttämään monipuolisia arviointimenetelmiä myös teknologiaa 

hyödyntämällä (L3, L4, L5) 

 oppilas oppii ryhmätyötä ja projektityöskentelyä (L6, L7) 

 Sisällöt 

 Sisältö koostuu matematiikan, fysiikan kemian ja tietotekniikan aiheista. 

 Mukana on mittaamista, arvioimista, ongelmanratkaisutehtäviä monipuolisesti sekä tieto- ja 

viestintätekniikkaa. 

 Matematiikan tehtävät painottuvat soveltaviin tehtäviin.  

 Tietotekniikassa tutustutaan ohjelmointiin graafisessa ohjelmointiympäristössä ja harjoitellaan 

tiedonhakua ja valmisohjelmien käyttöä. 

 

Arviointi 

Oppimisen arviointi valinnaisaineessa on kannustavaa, ohjaavaa ja arvioinnissa huomioidaan 

oppilaiden yksilöllisyys oppimisessa. Arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn arviointiin, oppilaan 

itsearviointiin ja vertaisarviointiin Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan itsenäisen 

yksilötyöskentelyn taitoihin, parityöskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi arvioidaan oppilaan 

kykyä tehdä suunnitelmia ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, välineistä ja aikataulun 

noudattamisesta. Oppilaiden yhdessä tehdyt ryhmätyöt ja projektityöt huomioidaan arvioinnissa 

yksilötehtävien lisäksi. Valinnaisaine arvioidaan numerolla.  

 

4. Mediapaja 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Tieto-ja viestintäteknologiset taidot opintokokonaisuuden tarkoituksena on syventää ja laajentaa 

oppilaan aiempia tieto-ja viestintäteknologian taitoja. Oppilaat suunnittelevat yhdessä opettajan 



kanssa kullekin ryhmälle heitä kiinnostavan kokonaisuuden, jossa kurssille asetetut tavoitteet 

toteutuvat.   

 

Kurssin teemaksi voidaan ottaa ajankohtainen asia tai aihe, joka syventää muita opetussuunnitelmaan 

kuuluvia oppiaineita. Kurssilla voidaan tehdä muun muassa uutisia, painotuotteita, ohjelmointia, 

elokuvaa, kuunnelmia, digitarinoita, animaatioita kunkin ryhmän kiinnostusten mukaan. Välineinä 

käytetään mm. kameroita, tietokoneita ja tablet-tietokoneita. Kurssilla opetellaan medioiden 

tuottamisessa tarvittavien tekniikoiden monipuolista käyttöä. Kurssilla voidaan tutustua media-alaan 

työpaikkana.  

 

Työskentelyssä syvennytään myös pohtimaan tietoturvaa, erilaisten tietolähteiden luotettavuutta ja 

tekijänoikeuksia. Oppilaiden ohjaamisessa kiinnitetään huomiota hyviin työskentelyasentoihin.  

 

Valinnaisaineen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen sekä sisällöt on valikoitu oppiaineiden 

opetussuunnitelmista. Valinnaisaineen tarkoituksena on syventää muilla tunneilla ja koulun 

ulkopuolella hankittuja taitoja.  

 

 

Tavoitteet 

 oppilaan tavoitteena on ottaa vastuuta opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn 

suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista; oppilaita kannustetaan 

soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä; oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti (L1, L2, L3, L5)  

 mediaympäristöä analysoidaan ja sen vaikutuksia opetellaan arvioimaan; oppilaat saavat 

valmiuksia suojata yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan, sekä suojautumaan mahdollisilta 

tietoturvariskeiltä.  (L2, L3, L5)  

 monilukutaidon harjoittelemisen painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa 

lukutaidossa; kuvalukutaitoa kehitetään käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja 

esittämisen tapoja (L4)  

 tavoitteena on, että oppilaalle muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi 

hyödyntää opiskelussa tehokkaasti; tutustutaan media-alaan työpaikkana(L5,L6)  

 oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden 

monipuoliseen käyttöön. Samalla opetellaan lähdekriittisyyttä. Oppilaita opastetaan käyttämään 

erilaisia viestintäkanavia ja – tyylejä (L5)  

 

Sisällöt 

 S1 Ympäristön mediakulttuurit  

 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. 

Sisältöjen valinnoissa kehitetään tietoisuutta erilaisia medioita koskevista laajemmista 

kysymyksistä. Opetuksessa käsitellään medioiden merkitystä oppilaiden elinpiirin että globaalin 

maailman näkökulmasta.  

 S2 Vaikuttaminen ja vuorovaikutustilanteet  

 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan viestinnästä 

syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä.   

 S3 Median tuottaminen ja tietojen käsittely  



 Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan niitä omia tuotoksia tehtäessä. Tutustutaan 

mediakulttuurin eri muotoihin. Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä median keinoja käyttäen.  

 

Arviointi 

Oppimisen arviointi valinnaisaineessa on kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen 

huomioivaa. Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn arviointiin, oppilaan itsearviointiin ja 

vertaisarviointiin. Jatkuvassa työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan taito suoriutua 

tehtävistä yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä tehdä suunnitelmia 

ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, välineistä ja aikataulun noudattamisesta. Oppilaan 

tuotoksina arvioidaan kirjallista työskentelyä, esitelmiä sekä yksin tai ryhmässä tehtyjä projektitöitä. 

Arvioinnilla tuetaan pitkäjänteisen työskentelyn ja itsearvioinnin kehittymistä. Valinnaisaine 

arvioidaan numerolla.  

 

5. Pelit ja leikit  

Valinnaisaineen tehtävä  

Pelit ja leikit –valinnaisaineen tehtävänä on kannustaa oppilaita liikkumaan ja antaa onnistumisen 
kokemuksia liikunnassa. Tavoitteena on kehittää oppilaiden yhteisöllisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja 
pelien ja leikkien kautta.   

Tavoitteet  

 Kannustaa oppilasta kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja (L1, L3)  

 Vahvistaa oppilaan motorisia taitoja (L1, L3) 

 Ohjata oppilasta säätelemään tunneilmaisuaan (L2, L3) 

 Vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja ja vastuun ottamista omasta toiminnasta (L3, L6, L7)   

Keskeiset sisällöt  

Valinnaisaineen tarkoitus on tuoda lisää liikettä ja toiminnallisuutta kouluviikkoon. Tunneilla pelataan 
ja leikitään sekä sisällä että ulkona. Liikuntatunneilla opittuja taitoja syvennetään pelien ja leikkien 
kautta. Lisäksi oppilaita kannustetaan kehittämään omia pelejä ja leikkejä. Tunneilla opetellaan 
säätelemään ja ilmaisemaan tunteita sekä toimimaan yhteistyössä muiden kanssa. Tuntisisältöjä 
suunnitellaan yhdessä oppilaiden ideoiden ja tarpeiden mukaan.  

Arviointi  

Valinnaisaineen arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyyn ja monipuoliseen arviointiin. Työskentelyn 
arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan taito toimia yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi 
arvioidaan oppilaan kykyä toimia ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystä sekä kehittyä 
tunneilmaisu- ja vuorovaikutustaidoissa. Valinnaisaine arvioidaan numeroarvioinnilla.   

 

VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLA 8-9, 2 + 2 vvt 

 

1. Käsityö 



 

Valinnaisaineen tehtävä 

Käsityön opetuksen tehtävä valinnaisaineena on syventää ja laajentaa yhteisenä aineena opittuja 

käsityötaitoja. Oppilaita kannustetaan kehittämään omaa luovuuttaan ja tekemään oman 

näkemyksensä mukaisia, laatua ja työn merkitystä painottavia valintoja. Oppilaita ohjataan 

työskentelyssään kokonaisvaltaiseen käsityöprosessin hallintaan. Oppilaat oppivat arvostamaan omaa 

käsityöosaamistaan ja kokevat olevansa osallisia käsityökulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

 

 

Tavoitteet  

Valinnaisaineessa opetuksen ja oppilaiden oppimisen perustana ovat käsitöiden 7-9 

opetussuunnitelman tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja arviointi.  Valinnaisaineessa painottuvat 

oppilaan omaan oppimiseen liittyvät kiinnostukset, paikalliset käsityökulttuurin ominaispiirteet  ja 

niistä kehittyvät tavoitteet ja sisällöt. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät ominaispiirteet 

ratkaistaan koulukohtaisesti ja koulujen omien painotusten mukaisesti.  

  

 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 

yritteliäästi (T1, L2, L3) 

 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä 

toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan, ohjata 

oppilasta toteuttamaan kokonaista käsityöprosessia paikalliseen käsityökulttuuriin tukeutuen (T2, 

L1) 

 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja 

tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita, ohjataan oppilaita tutustumaan 

paikalliseen käsityöhön ja teknologian prosessiin työelämässä (T3, L4, L6) 

 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä 

vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan paikallinen kulttuuri 

huomioiden (T4, L2, L4) 

 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin 

ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa, arktinen osaaminen (T5,  L3,L6) 

 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön 

suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja 

jakamisessa (T6,  S1- S5, L5) 

 Ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa 

elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä paikallisen luonnonmateriaalin 

työstäminen alkulähteestä tuotteeksi, vahvistetaan taloudellista ja tarkoituksenmukaista 

materiaalien käyttöä, tutustuminen/kokeilu yrittäjyyteen sekä ohjata oppilaita tutustumaan 

paikalliseen käsityöhön ja teknologian prosessiin työelämässä (L6) 

 Ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka 

edistävät kestävää elämäntapaa, tutustuminen/kokeilu yrittäjyyteen, paikallisiin 

kierrätysmahdollisuuksiin tutustuminen, luonnonmateriaalinen luvanvarainen hyödyntäminen 

(jokamiehen oikeudet), paikallisten tuotteiden hinta/laatuvertailua S8 L1,L4,L7 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet  



Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja 

mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Käsityön opetuksen sisältöalueet (S1 

Innovointi, S2 Muotoilu, S3 Kokeilu, S4 Dokumentointi ja arviointi, S5 Tekeminen, S6 Työturvallisuus, 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen ja S8 Tiedostaminen ja osallistuminen) ovat valinnaisaineessa mukana. 

Sisältöalueista muodostetaan useita sisältöjä yhtäaikaisesti toisiinsa liittäviä, yhtenäisiä 

oppimistehtäviä. 

 

Valinnaisaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet  

Opetuksessa hyödynnetään kouluympäristöä, luonnonympäristöä ja digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Opetuksessa käytetään sekä teknisen työn että tekstiilityön työtapoja. Projektityöskentely ja 

opintokäynnit monipuolistavat valinnaisen käsityön oppimista. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa käsityössä  

Arvioinnissa käytetään pohjana valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Numeroarvosana 

laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.   

 

2. Liikunta 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Liikunnan valinnaisaine syventää kaikille yhteistä oppiainesta. Yhteisen oppiaineksen lisäksi 

valinnaisryhmän toiveiden mukaisesti oppilailla on mahdollisuus tutustua moniin eri (esim. tennis, 

squash, trampoliinihypyt, akrobatia) lajeihin.  

 

Valinnaisaineen opetuksen tavoitteet  

Valinnaisaine mahdollistaa lajitaitojen syventämisen – liikuntaryhmän harrastuksen suunnassa – ja 

vahvistaa etenkin lajitaitojen vaatimia kunto-ominaisuuksia ohjelmoidusti.  

 

Yleisten tavoitteiden ohella toivotaan kullekin löytyvän oma laji, jota voi omalla tavalla harrastaa 

koulun jälkeenkin. Opiskelun luonne on joko ryhmässä tapahtuvaa tai opettajan tekemään 

henkilökohtaiseen ohjelmaan perustuvaa harjoittelua, kilpailua tai esittämistä. 

 

Liikunnan perusopetuksen tavoitteista valinnaisaineen opetuksen tavoitteina korostuvat:  

 T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja 

harjoittelemaan parhaansa yrittäen (L3)  

 T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta (L3),  

 T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä 

oppimistilanteista (L3, L6)  

 T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 

pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä (L3) 

 T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan 

merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille (L1, L3)  

 T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, 

tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia 

liikuntaharrastuksia (L7) 



 

Liikunnan opetuksen sisältöalueet (S1 fyysinen toimintakyky, S2 Sosiaalinen toimintakyky ja S3 

Psyykkinen toimintakyky) läpäisevät myös valinnaisaineen. 

 

Valinnaisaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet  

Opetuksessa hyödynnetään kouluympäristöä, luonnonympäristöä ja lähialueen mahdollisuuksia. 

Valinnaisaine liikunnassa liikuntamuotoina voidaan toteuttaa paikallisia ja oppilaan esille nostamia 

liikuntamuotoja, kun ne edistävät liikunnanopetuksen yleisiä tavoitteita. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa liikunnassa  

Arviointi suoritetaan vuosiluokilla 8–9 numeroarviointina pohjautuen liikunnan yleisopetuksen 

kriteereihin, mutta harrastuneisuutta painottaen.  

 

3. Kotitalous 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Kotitalouden opetuksen tehtävä valinnaisaineena on syventää ja laajentaa yhteisenä oppiaineena 

opittuja kotitalouden taitoja ja vahvistaa oppilaiden kotitaloudellisen osaamisen perustaa. 

Kotitalouden osaaminen tarkoittaa taitoja ja kykyjä toteuttaa kotitalouden tehtäviä arjen 

perusedellytysten toteutumiseksi ja perheenjäsenten hyvinvoinnin edistämiseksi.  

Kotitalousopetuksessa kehittyvät huolenpidon taidot ja kasvu perheen, kodin ja yhteiskunnan 

aktiivisiksi jäseniksi.  

 

Kotitalouden valinnaisaineen opetuksessa perustana ovat 7-9 opetussuunnitelman tavoitteet, 

keskeiset sisältöalueet ja arviointi. Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet 

ratkaistaan koulukohtaisesti ja koulujen omien painotusten mukaisesti.  

 

Valinnaisaineen opetuksen tavoitteet  

Käytännön toimintataitojen yhteisistä tavoitteista valinnaisaineen opetuksessa korostuvat T1, T2, T3 

ja T5, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista T7 sekä tiedonhankinnan taidoista T10, T12 ja T13. 

 

Käytännön toimintataidot 

 T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa (L3) 

 T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä 

kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen (L3) 

 T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 

kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (L5, 

L7) 

 T5 ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata 

kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin (L5, L7) 

 

 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

 T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista sekä kulttuurisesti monimuotoisia 

toimintaympäristöjä ja kotitalouksien perinteitä (L2, L4) 



 

Tiedonhallintataidot 

 T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana (L1, L4, L6) 

 T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (L1, L7) 

 T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja (L7) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

Sisältöjen vaihtelevalla valinnalla oppilaiden kanssa yhteistyössä edistetään monipuolista 

kotitaloudellista osaamista. Oppimistehtävien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan 

paikalliset, alueelliset ja globaalit aiheet. Oppimistehtävät voivat vaihdella paikallisten olosuhteiden ja 

koulun omien painotusten mukaisesti kotitalouden kaikilta sisältöalueilta (S1 Ruokaosaaminen ja 

ruokakulttuuri, S2 Asuminen ja yhdessä eläminen sekä S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa.) 

 

Valinnaisaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet 

Opetuksessa hyödynnetään niin kouluympäristöä kuin digitaalisiakin ympäristöjä ja 

yhteistyöverkostoja koulun ulkopuolella. Tiedonhankinnan taitoja harjoitellaan painottaen digitaalisia 

oppimisympäristöjä. Oppimistehtävät harjaannuttavat oppilaita soveltamaan koulussa opittuja asioita 

omaan elämänvaiheeseensa ja arkeensa.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa kotitaloudessa 

Arvioinnissa käytetään pohjana valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteerejä. Arviointi annetaan 

numeroarviointina. 

 

4. Erätaito  

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Erätaidon opetuksen tehtävänä on siirtää eränkäynnin perinteitä ja nykyajan sovellutuksia oppilaiden 

taidoiksi (L2-L5) sekä herättää oppilaissa innostus liikkua luonnossa. Tavoitteena on lisäksi opettaa 

oppilaalle halu kunnioittaa luontoa ja sen kestävää käyttöä (L3, L7). 

 

Valinnaisaineen tavoitteet: 

 T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 

yritteliäästi (S1, S2, S3) 

 T2 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia pyyntivälineitä, 

materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita (S2) 

 T3 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti eränkäynnin käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä 

vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan (S1) 

 T4 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan luonnossa esiintyviin ilmiöihin ja 

toimimaan turvallisesti (S3) 

 T5 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia eränkäynnin 

suunnittelussa, valmistelussa, turvatekijänä ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon 

tuottamisessa ja jakamisessa(S1, S3) 



 T6 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään taloudenpitoon liittyviä valintoja, 

jotka edistävät kestävää elämäntapaa (S2) 

 T7 antaa oppilaille näköaloja luonnonvara-alan ammatteihin ja niissä tarvittaviin taitoihin sekä 

jatko-opintomahdollisuuksiin (S2) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

Erätaidon keskeiset sisältöalueet ovat:  

 S1 Suomalainen eränkäyntikulttuuri 

 S2 Luonto elannon antajana nyky-yhteiskunnassa 

 S3 Kansalaisen perustaidot maastossa 

 

Erätaitojen opiskeluohjelma voi sisältää seuraavia aiheita: 

 Suomalainen metsästyskulttuuri ja metsästystutkinnon valmennuskurssi  

 Jaksossa käydään läpi suomalaiset villieläimet ja riistaeläimet, metsästysmuodot ja keskeinen 

lainsäädäntö sekä riistanhoitoa. Jakson jälkeen halukkaat voivat suorittaa riistahallinnon 

maksullisen metsästäjätutkinnon. 

 Ampuma-aseet ja niiden turvallinen käsittely  

 Ampumaharjoittelu järjestetään erilaisilla aseilla ampumaradalla tai sisäampumaradalla ja 

opetellaan turvallinen aseen käsittely sekä säilytys. 

 Suunnistaminen, retkeily ja leiriytyminen 

 Aiheena ovat suunnistustaidot, sähköisin-, manuaalisin ja perinteisin välinein, pukeutuminen, 

ruoanvalmistus, jokamiehen oikeudet, majoitteen pystytys sekä tulenteko erilaisissa olosuhteissa. 

 Ensiaputaidot ja pelastustoiminta sekä selviytymistaidot  

 Opiskellaan toimintaa ongelmatilanteissa, opitaan toimimaan puutteellisin välinein erämaassa. 

 Ympäristönsuojelu  

 Opetellaan liikkumista luonnossa siten, että ihmisen jälkiä jää mahdollisimman vähän luontoon, 

pohditaan ihmisen vaikutusta luontoon. 

 Virkistyskalastus ja kalatalous 

 Perehdytään eri virkistyskalastusmuotoihin. Osa ohjelmasta toteutetaan luokkatiloissa, osa vesillä. 

Kalatalouden osalta on sisältönä perusteet: kalastus, kalanviljely, kalavesien hoito, 

kotitarvekalastus, matkailukalastus ja kalatalouden työpaikat Inarissa. 

 Poro- ja luontaistalous  

 Perehdytään porotalouden perusteisiin: poronhoitotyöt; porojen laitumet ja lisäruokinta; porojen 

sairaudet; porokadot ja -vahingot; porojen käsittely, kuljetus, teurastus ja lihantarkastus; 

porotalouden rakennelmat, rakennukset ja tekniset apuvälineet; poronhoitoalueen luonnonolot. 

Luontaistalouden osa-alueina käydään läpi marjastus, sienestys, yrttien poiminta, metsästys ja 

kullanhuuhdonta tulonlähteenä ja talouden lisänä sekä luontomatkailu Inarissa. 

 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa erätaidossa  

Valinnaisaineen arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn ja työskentelystä oppimisen arviointiin, 

oppilaan tuotosten arviointiin, oppilaan itsearviointiin ja kokeiden tuloksiin. Jatkuvassa työskentelyn 

arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kotona ja tunnilla suorittamat tehtävät sekä oppilaan taito 



suoriutua tehtävistä yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä tehdä 

suunnitelmia ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, välineistä ja aikataulun 

noudattamisesta. Oppilaan tuotoksina arvioidaan kirjallista työskentelyä, esitelmiä sekä yksin tai 

ryhmässä tehtyjä projektitöitä. Valinnaisaineen opiskelusta oppilas saa numeron todistukseensa. 

 

5. Kuvataide-musiikki (KUMU) 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Kuvataide-musiikki (KUMU) -valinnaisaineen opetuksessa luodaan mahdollisuuksia kuvataiteen ja 

musiikin keinoin monipuoliseen kulttuuriseen ilmaisuun, kulttuurin kokemiseen ja yhteiseen 

osallisuuteen. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään kuvataiteen ja musiikin tavoitteista ja 

sisällöistä oppilaiden omien vahvuuksien ja kiinnostusten pohjalta. Tavoitteena on kiinnostuksen 

kasvattaminen kulttuurin tekemiseen, kokemiseen ja tuntemiseen elinaikaiseksi toiminnaksi. 

 

Valinnaisaineen tavoitteet 

 kannustaa oppilasta kehittämään taitojaan ja luovuuttaan yhdistäen kuvataidetta ja musiikkia 

rohkeasti, luovasti ja ahkerasti (L1, L2) 

 kehittää oppilaan kykyä ymmärtää eri taidelajien harrastusta ihmisen hyvinvointia lisäävänä 

toimintana (L2, L3) 

 kehittää oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja musiikin ja kuvataiteen alalla kokemuksiksi 

ja yhteisesti tuotetuiksi teoksiksi (L2, L4) 

 ohjata oppilasta hyödyntämään teknologiaa laajasti osana eri taidelajien kokemista, tuottamista 

ja yhdistämistä (L5,L6) 

 ohjata oppilasta ymmärtämään eri taidelajeja omaa kulttuuritaustaa ja perinnettä arvostaen (L7) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

Sisällöt valitaan joustavasti kuvataiteen ja musiikin vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelmien 

sisältöalueilta yhteistyössä oppilaiden kanssa heidän vahvuuksiensa ja kiinnostustensa pohjalta. 

Valinnassa huomioidaan koulukohtaiset painopisteet ja erityispiirteet. 

 

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet 

Kuvataide-musiikki- valinnaisaineessa työskennellään kuvataiteen ja musiikin oppimisympäristöissä. 

Aiheita käsitellään usein projektinomaisesti usean oppimiskerran kokonaisuuksina. Olennainen osa 

työskentelyä on teknologinen oppimistuotosten tuottaminen, käsittely ja tallentaminen.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataide-musiikki (KUMU)- valinnaisaineessa 

Arviointi pohjautuu koulukohtaisesti määriteltyihin tavoitteisiin. Arviointi kohdistuu 

työskentelyprosesseihin ja erilaisiin oppimistuotoksiin, esityksiin, näytöksiin, näyttelyihin ja 

projektitöihin. Jatkuvassa arvioinnissa opettaja antaa ohjaavaa palautetta ja oppilas arvioi itse omaa 

onnistumistaan ja ryhmän onnistumista. Oppilaat arvioivat myös toinen toistaan. Todistukseen 

valinnaisaineen arviointi merkitään numeroin. 

 

 

 

 



6. Matkailukielet 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Valinnaisaine matkailukielet syventää ja laajentaa oppilaiden aiemmin hankkimaa kielitaitoa ja 

painopisteenä opinnoissa on matkailualalla tarvittava kielitaito. Inarin kunnan tärkein elinkeino on 

matkailu, joten matkailukielten opinnot ovat luonteva osa paikallista opetussuunnitelmaa. 

Matkailukielet vahvistavat oppilaiden tarvitsemia taitoja matkailijoina sekä antavat heille toisaalta 

taitoja, joita he voivat hyödyntää esimerkiksi kesätöissä matkailualan yrityksissä. 

 

Valinnaisaineen opetuksen tavoitteet  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 ohjaa oppilasta havaitsemaan kielitaidon merkitys matkailussa (L1, L2) 

 kannustaa oppilasta löytämään millaisia säännönmukaisuuksia matkailukielissä on, miten samoja 

asioita ilmaistaan eri kielissä (L1, L2) 

 laajentaa käsitystä globalisoituvasta matkailumaailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista (L1, 

L2, L3, L7) 

 

Kielenopiskelutaidot 

 rohkaisee oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja 

arviomaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä (L1, L3) 

 ohjaa oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen (L1, L2) 

 kehittää oppilaan taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan (L1, L3) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

 rohkaisee oppilasta osallistumaan keskusteluihin erilaisissa matkailutilanteissa (L4) 

 tukee oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja 

merkitysneuvottelujen käymisessä (L4, L6) 

 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa 

kulttuurienvälistä viestintää (L2) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

 tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia matkailuun liittyviä tekstejä eri 

lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen eri strategioita (L4) 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

 ohjaa oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua matkailuaiheista tekstiä (L5, L6) 

 ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja hyvään kielenkäyttöön 

(L5, L6) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

Koulut voivat itse valita mitä kieliä matkailupainotteisissa kieltenopinnoissa opiskellaan. Opiskeltavat 

matkailukielet valitaan yhdessä oppilaiden kanssa huomioon ottaen koulujen opettajaresurssit. 

 

 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 



 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat matkailukielelle ominaisia ja käytetään pohjana 

aikaisemmin kieltenopinnoissa opittuja sisältöjä. Muodostetaan käsitys matkailukielten 

erityispiirteistä. Pohditaan kieliin ja kulttuureihin liittyviä ennakko-oletuksia.  

 S2 Kielenopiskelutaidot 

 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, 

sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon 

luotettavuuden arviointia. 

 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

Sisällöt valitaan yhdessä oppilaiden kanssa ja keskeistä on nuorten näkökulma matkailuun. Sisältöjä 

valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisuus, tutustuminen matkailuelämään ja oppilaiden 

osallisuus ja toimijuus sekä paikallisesti että globaalisti. Sanastoa ja rakenteita opetellaan 

monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja 

harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen.  

 

Valinnaisaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja ryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia 

ja – välineitä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat voivat kokeilla kasvavaa kielitaitoaan 

ja käsitellä asenteita. Oppilaat hankkivat teksteistä tietoa, jota he edelleen jakavat ja julkaisevat. 

Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan. 

Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja – kulttuurisuuteen, johon matkailu tuo 

oman leimansa. Oppilaille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa, 

jossa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Tutustutaan paikalliseen matkailutoimintaan ja 

voidaan tehdä vierailuja alueen matkailuyrityksiin.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi matkailukielet valinnaisaineessa 

Oppimista arvioidaan monipuolisin keinoin koko oppimisprosessin ajan ja apuna käytetään myös 

oppilaiden itse- ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan 

huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita kannustetaan 

käyttämään oppimaansa kielitaitoa erilaisissa viestintätilanteissa. Valinnaisaine arvioidaan numerolla. 

 

7. Saamelaiskulttuuri 

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Saamelaiskulttuuri-valinnaisaineen syvennetään oppilaiden omaan kulttuuriin liittyviä tietoja ja 

taitoja. Saamelaiskulttuuri-valinnaisaineessa opitaan oman työskentelyn kautta. Opetuksessa 

käytetään monipuolisia työtapoja. Opetus tapahtuu pääosin saamen kielellä. Oppisisällöt ajoitetaan 

vuoden kierron ja vaihtuvien teemojen mukaan. Opetuksen resurssina käytetään lähiympäristöä, 

saamelaisyhteisöä, saamelaista mediaa ja saamelaisia laitoksia sekä yhteistyökumppaneita. 

 

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat luontaiselinkeinot esim. poronhoito ja luontaistalous, saamenkieliset 

laulut ja joiku, perinneruuat, käsityö ja taide. Kurssi noudattaa vuorokurssi-periaatetta. 

 



Valinnaisaineen opetuksen tavoitteet 

 T1 tukea oppilaan omaa alkuperäistä identiteettiä. (L1, L2, L3) 

 T2 kehittää kielellisiä valmiuksia ja edistää omaa kulttuuria (L2, L4, L5) 

 T3 tutustuttaa saamelaisyhteisöön ja saamelaislaitoksiin. (L6, L7) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

 S1 Elinkeinot  

Perehdytään saamelaiseen luontaistalouteen, esimerkiksi kalastus, poronhoito, metsästys, keräily, 

maatalous. 

 S2 Perinneruuat 

 Ruokatarvikkeiden hankinta ja valmistaminen esimerkiksi suolakala, kuivahauki, leipäjuusto, 

perinteiset rieskat eli kakut, kalapottu, kumpukset, käristys. 

 S3 Saamelainen musiikki  

 Saamelainen musiikkiperinne, saamen musiikin erilaiset muodot, ja niiden analysointi. 

 S4 Saamelainen taide  

 Perehdytään saamelaistaiteeseen ja taiteilijoihin menneisyydessä ja nykypäivänä sekä taiteen 

erilaisiin ilmentymiin ja tapahtumiin. Erityishuomion saa esimerkiksi Saamelaisnuorten 

taidetapahtuma. 

 S5 Saamelainen yhteisö kulttuurin säilyttäjänä  

 Yhteistyö eri toimijoiden kanssa esimerkiksi saamenpäivän viettäminen saamelaisen 

päiväkodin/kielipesän lasten tai vanhusten kanssa: ruokailu, vierailija, loru- ja liikuntaleikit. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi saamelaiskulttuuri valinnaisaineessa  

Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan työskentelyn arviointiin, oppilaan tuotosten arviointiin, 

vertaisarviointiin, oppilaan itsearviointiin ja erilaisiin näyttöihin. Jatkuvassa työskentelyn arvioinnissa 

otetaan huomioon oppilaan kotona ja tunnilla suorittamat tehtävät sekä oppilaan taito suoriutua 

tehtävistä yksin, ryhmässä tai parin kanssa. Lisäksi arvioidaan oppilaan kykyä tehdä suunnitelmia 

ohjeiden mukaan, ottaa vastuuta työskentelystään, välineistä ja aikataulun noudattamisesta. Oppilaan 

tuotoksina arvioidaan kirjallista työskentelyä, esitelmiä, esityksiä sekä yksin tai ryhmässä tehtyjä 

projektitöitä. Valinnaisaine arvioidaan numerolla.  

 

8. Tukioppilastoiminta  

 

Valinnaisaineen tehtävä 

Tukioppilastoiminta on kunkin ikäluokan tarpeista lähtevää, oppilaslähtöistä tukitoimintaa. 

Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on, että oppilaasta kehittyy aktiivinen, oma-aloitteinen ja 

vuorovaikutustaidot hallitseva nuori.  Tukioppilaat ovat koulun 8. ja 9. vuosiluokan oppilaita, jotka 

tukevat nuorempien oppilaiden koulunkäyntiä yhteistyössä koulun aikuisten kanssa. Tukioppilaan 

ominaisuuksia ovat avoimuus, ulospäin suuntautuneisuus, kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten 

kanssa ja halu toimia rakentavasti yhteisössä. Tukioppilaalla on lisäksi kykyä kouluyhteisön sääntöjen 

noudattamiseen ja pyrkimys oman koulutyön hyvään hoitamiseen. Tukioppilaat valitaan 

haastattelujen tai hakemusten sekä kouluyhteisöltä saadun palautteen perusteella.   

Valinnaisaineen opetuksen tavoitteet  

 vahvistaa oppilaan sosiaalisia taitoja ja tukea nuoren kasvua (L1, L2) 



 vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja opetella toisen oppilaan tukemisen taitoja (L2, L3) 

 lisätä ja kehittää oppilaan  kuuntelu- ja keskustelutaitoja (L2) 

 edistää nuorten ja aikuisten välistä yhteistyötä (L2, L5, L6) 

 lisätä nuorten vastuuntuntoa ja vaikutusmahdollisuuksia (L4, L5, L7) 

 tuoda iloa ja vaihtelua koulun arkeen järjestämällä tapahtumia ja juhlia (L2) 

 

Valinnaisaineen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

Sisällöt valitaan joustavasti siten, että ne edistävät kouluyhteisön oppilaiden hyvinvointia ja 

osallisuutta ja ovat ajankohtaisia. Sisältöjen avulla perehdytään tukioppilastoiminnan periaatteisiin, 

tehdään itsetuntemus- ja vuorovaikutusharjoituksia ja pohditaan ihmissuhteiden hyvää hoitamista 

kotona, koulussa ja eri-ikäisten ihmisten kesken. Sisältöjen avulla löydetään keinoja kiusaamisen 

ennaltaehkäisemiseen ja kiusaamiseen puuttumiseen. Lisäksi käydään vierailuilla päiväkodeissa ja 

vanhusten hoivayksiköissä. Järjestetään juhlia ja tapahtumia kouluyhteisössä. 

 

Valinnaisaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet 

Tukioppilaat keskustelevat ja jakavat tietoa koulun palveluista, kerhoista ja muista nuorten palveluista 

hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa. Tukioppilaat myös tarvittaessa kertovat koulun aikuisille 

havaitsemistaan huolen aiheista. Oppilaat ja opettaja suunnittelevat yhdessä oppimisympäristöihin ja 

työtapoihin liittyvät erityispiirteet.  

 

Oppilaan oppimisen arviointi tukioppilastoiminta valinnaisaineessa  

Oppilaan osaamista ja taitojen kehittymistä arvioidaan monipuolisesti koko oppimisprosessin ajan 

määriteltyjen tavoitteiden perustalta. Arviointi on jatkuvaa, työskentelyn kuluessa opettajan antamaa 

arvioivaa ja ohjaavaa palautetta, oppilasryhmän keskinäistä arviointia ja oppilaan itsearviointia. 

Arviointi annetaan todistukseen numeroarviointina.  

 

9. Vieraat kielet, saamen kieli, B2-oppimäärä, vuosiluokat 8-9 

 

Valinnaisen B2-saamen opetus järjestetään Inarin kunnassa vuosiluokilla 8-9. B2-kieli on oppilaalle 

äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten 

opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään saamen kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja 

tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla 

edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään 

pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle 

annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

Opetusta voidaan integroida muiden oppiaineiden opetukseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. 

Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun saamen kielellä eri oppiaineissa. 

 

Oppiaineen tehtävä  

 

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja 



rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on 

runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

 

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus 

kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä 

rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden 

puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa 

vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita 

tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa 

monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 

yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa 

yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden 

viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. 

Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat 

edistyä.  

 

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten 

erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja 

myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan 

kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan 

osaamillaan kielillä tietoa. 

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja 

tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen 

syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen 

kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia 

kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen 

mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet 8. vuosiluokalla 

 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskelemansa saamen kielen suhde muihin saamen kieliin, 

suomen kieleen sekä hänen aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saamen kielten puhuma-

alueisiin, saamelaisalueeseen sekä joihinkin saamelaiskulttuurin ja saamelaisen elämänmuodon 

keskeisiin piirteisiin (L1, L2, L4) 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään saamen kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata häntä löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 



 T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta (L4) 

 T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä (L4) 

 T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten 

tuntemustaan 

 (L4, L6) 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet 9. vuosiluokalla 

 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskelemansa saamen kielen suhde muihin saamen kieliin, 

suomen kieleen sekä hänen aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan saamen kielten puhuma-

alueisiin, saamelaisalueeseen sekä joihinkin saamelaiskulttuurin ja saamelaisen elämänmuodon 

keskeisiin piirteisiin (L1, L2, L4) 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään saamen kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata häntä löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 

 T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta (L4) 

 T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä (L4) 

 T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten 

tuntemustaan 

(L4, L6) 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8-9 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka 

ovat saamen kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin 

opitun perusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan saamen kielen 

levinneisyyden historialliseen taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista 

ja muista ilmiöistä. Pohditaan mahdollisia saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saamen kielen oppimista, mihin 

saamen kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa saamenkielistä aineistoa. Asetetaan omia 

tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 



 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.  

Tarpeen mukaan voidaan opiskella myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita 

kiinnostavia kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, muut ja saamelaisuus. Opetellaan 

kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saamen kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä 

aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä 

saamenkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Havainnoidaan saamen kielen rytmiä, 

intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Opetellaan tarpeen 

mukaan foneettisia tarkekirjoitusmerkkejä ja graafisia kirjoitusmerkkejä.  

 

Saamen kielen B2-oppimäärän sisällöt 8. vuosiluokalla  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 

 Opetuksessa valitaan sellaisia sisältöjä ja toimintatapoja, jotka rohkaisevat tutustumaan 

saamelaiskulttuurin eri ilmiöihin. 

 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat saamen kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä 

tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella. 

 Tutustutaan saamelaiseen kansanperinteeseen: joiku/leu´dd/livđe, musiikki, duodji, katrilli, 

teatteri, tarinat ja kertomukset, kirjallisuus, ruokaperinne, elinkeinot, saamelainen perinnetieto, 

mytologia ja uskonto. 

 Pohditaan mahdollisia saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia ja opitaan 

ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta. 

 Jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet esim. ostoksilla, pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja 

ateriointipalveluissa. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 

 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saamen kielen oppimista, mihin saamen kieltä voi 

käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa saamenkielistä aineistoa. 

 Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 Oppilasta ohjataan ja kannustetaan rohkeasti hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia oman 

monikielisyytensä ja monikulttuurisuutensa käyttämiseen sekä koulussa että koulun ulkopuolella. 

 

 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

 

 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.  

Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. 

 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saamen kieltä monenlaisista 

aiheista. 



 Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni/suku, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto 

sekä elämä saamenkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan käsiteltäviä aiheita yhdessä. 

 Valitaan saamelaiseen yhteisöön ja kulttuuriin liittyviä tekstejä, joiden aihepiireinä voivat olla esim. 

saamelainen mytologia, saamelaisten asuma-alue, historia, kieli- ja kulttuurialueet, paikannimet, 

elinkeinot ja duodji. 

 Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan paljon erilaisia 

vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 Havainnoidaan saamen kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 

ääntämään luontevasti.  

 Muita aihepiirejä: koti ja muut ihmissuhteet, viikonpäivät, kuukaudet, kellonajat, harrastukset ja 

jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat. 

 

Kielen tuntemus 

 

 parillistavuiset substantiivit  

 substantiivien taivutus sijamuodoissa yksikössä ja monikossa  

 parillistavuisten substantiivien taivutus preesensissä kaikissa persoonissa myönteisesti ja 

kielteisesti 

 paritontavuisten ja supistumavartaloisten substantiivien taivutus kaikissa sijamuodoissa 

 verbien taivutus: preteriti ja perfekti 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän sisällöt 9. vuosiluokalla  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 

 Syvennetään tietämystä saamelaisesta kansanperinteestä: joiku/leu´dd/livđe, musiikki, duodji, 

katrilli, teatteri, tarinat ja kertomukset, kirjallisuus, ruokaperinne, elinkeinot, saamelainen 

perinnetieto, mytologia ja uskonto. 

 Pohditaan mahdollisia saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia ja opitaan 

ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 

 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saamen kielen oppimista, mihin saamen kieltä voi 

käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa saamenkielistä aineistoa. 

 Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 Oppilasta ohjataan ja kannustetaan rohkeasti hyödyntämään tarjolla olevia mahdollisuuksia oman 

monikielisyytensä ja monikulttuurisuutensa käyttämiseen sekä koulussa että koulun ulkopuolella. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa    tekstejä 

 

 Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa.  

Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. 



 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saamen kieltä monenlaisista 

aiheista. 

 Valitaan saamelaiseen yhteisöön ja kulttuuriin liittyviä tekstejä, joiden aihepiireinä voivat olla esim. 

saamelainen mytologia, saamelaisten asuma-alue, historia, kieli- ja kulttuurialueet, paikannimet, 

elinkeinot ja duodji. 

 Sanaston ja rakenteiden opiskelua syvennetään monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti 

erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

 Havainnoidaan saamen kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 

ääntämään luontevasti. 

 Aihepiirit: koulu, opiskelu, työelämä, nuorten tulevaisuudensuunnitelmat saamelaisalueella ja/tai 

muualla. 

 

Kielen tuntemus 

 

 kerrataan paritontavuisten ja supistumavartaloisten substantiivien taivutus kaikissa  

 sijamuodoissa 

 kerrataan verbien taivutus: preteriti ja perfekti 

 adjektiivit ja niiden taivutus 

 adverbit 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 

8-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi opettajat 

tekevät yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 

kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan 

työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen 

kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Saamen kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee 

oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun 

tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus 

suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai saamen kieltä 

entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi saamen kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9  



 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan 

huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja 

sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 

Eurooppalaista kielisalkkua. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa 

itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 

autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään 

oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 

osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin 

kielellisesti erilaiset lähtökohdat. 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 

oppiaineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut 

saamen kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 

osaamisen taso saamen kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa 

otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan 

kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman 

suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Saamen kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä  

 

 

Opetuksen tavoite Sisältö-

alueet 

Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja 

kielitietoi-suuteen 

   

T1 auttaa oppilasta 

hahmottamaan 

opiskelemansa 

saamen kielen suhde 

muihin saamen kieliin, 

suomen kieleen sekä 

hänen aiemmin 

opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan saamen 

kielten puhuma-

alueisiin, 

saamelaisalueeseen 

sekä joihinkin 

saamelaiskulttuurin ja 

S1 Opiskeltavan kielen 

aseman, keskeisten 

erityispiirteiden ja 

kielialueen 

hahmottaminen 

Oppilas tuntee saamen 

kielten asemaa maailman 

kielten joukossa ja niiden 

keskeisimpiä 

erityispiirteitä. 

Oppilas osaa luonnehtia 

joitakin saamelaisen 

elämänmuodon ja 

saamelaiskulttuurin 

ilmiöitä 



saamelaisen 

elämänmuodon 

keskeisiin piirteisiin 

Kielenopiskelutai-

dot 

   

T2 rohkaista oppilasta 

näkemään saamen 

kielen taito osana 

elinikäistä oppimista 

ja oman 

kielivarannon 

karttumista, ohjata 

häntä löytämään 

itselleen ja 

ikäkaudelleen 

parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja 

kannustaa häntä 

käyttämään 

vähäistäkin taitoaan 

myös oppituntien 

ulkopuolella 

S2 Tavoitteiden 

asettaminen, 

oppimisen reflektointi 

ja yhteistyö   

Oppilas osaa arvioida omia 

kielenopiskelutavoitteitaan 

ja opiskelutapojaan. 

Oppilas huomaa, mihin hän 

voi käyttää saamen 

taitoaan myös koulun 

ulkopuolella ja osaa pohtia, 

miten hän voi käyttää 

taitoaan koulun päätyttyä 

Kehittyvä kielitaito, 

taito toimia 

vuorovaiku-tuksessa 

  Taitotaso A1.3 

 

T3 järjestää oppilaalle 

tilaisuuksia harjoitella 

eri viestintäkanavia 

käyttäen suullista ja 

kirjallista 

vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikutus 

erilaisissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy monista 

rutiininomaisista 

viestintätilanteista 

tukeutuen joskus 

viestintäkumppaniin. 

 



T4 tukea oppilasta 

kielellisten 

viestintästrategioiden 

käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 

käyttö 

Oppilas osallistuu 

viestintään, mutta 

tarvitsee vielä usein 

apukeinoja. Oppilas osaa 

reagoida suppein sanallisin 

ilmauksin, pienin elein 

(esim. nyökkäämällä), 

äännähdyksin, tai 

muunlaisella 

minimipalautteella. 

Oppilas joutuu pyytämään 

selvennystä tai toistoa 

hyvin usein. 

 

T5 auttaa oppilasta 

laajentamaan 

kohteliaaseen 

kielenkäyttöön 

kuuluvien ilmausten 

tuntemustaan 

 

 

S3 Viestinnän 

kulttuurinen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 

yleisimpiä kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvia 

ilmauksia monissa 

rutiininomaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

 

T6 rohkaista oppilasta 

tulkitsemaan 

ikätasolleen sopivia ja 

itseään kiinnostavia 

puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien 

tulkintataidot 

Oppilas ymmärtää 

yksinkertaista, tuttua 

sanastoa ja ilmaisuja 

sisältävää kirjoitettua 

tekstiä ja hidasta puhetta 

asiayhteyden tukemana. 

Oppilas pystyy löytämään 

tarvitsemansa 

yksinkertaisen tiedon 

lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, 

taito tuottaa tekstejä 

   

T7 tarjota oppilaalle 

runsaasti tilaisuuksia 

harjoitella ikätasolle 

sopivaa 

pienimuotoista 

puhumista ja 

kirjoittamista 

kiinnittäen huomiota 

myös ääntämiseen ja 

S3 Tekstien 

tuottamistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan 

joistakin tutuista ja 

itselleen tärkeistä asioista 

käyttäen suppeaa 

ilmaisuvarastoa ja 

kirjoittaa muutaman 

lyhyen lauseen 

harjoitelluista aiheista. 

Oppilas ääntää useimmat 



tekstin sisällön 

kannalta 

oleellisimpiin 

rakenteisiin 

harjoitellut ilmaisut 

ymmärrettävästi. Oppilas 

osaa hyvin suppean 

perussanaston, muutaman 

tilannesidonnaisen 

ilmauksen ja peruskieliopin 

aineksia. 

 

1. Vieraat kielet, espanjan kieli, vuosiluokilla 8-9 

Valinnainen B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla 

on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja 

taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä 

monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen 

moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä 

arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita 

voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. 

Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun espanjan kielellä eri oppiaineissa. Valinnaisen B2-kielen opetus 

Inarin kunnassa järjestetään vuosiluokilla 8-9. 

 

Espanjan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8 

 
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan espanjan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan espanjan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä 

tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä (L1, L2, L4) 

 
Kielenopiskelutaidot 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään espanjan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 

 
 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta (L4) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 



 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 
Espanjan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9 
 
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan espanjan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan espanjan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä 

tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä (L1, L2, L4) 

 
Kielenopiskelutaidot 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään espanjan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä (L4) 

 T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten 

tuntemustaan (L4, L6) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 

Espanjan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka 

ovat espanjan kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin 

opitun perusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan espanjan kielen levinneisyyden 

taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan 

mahdollisia espanjan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten espanjan kielen oppimista, mihin 

kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa espanjankielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, 

opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. 

Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia 



kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, 

lukemaan ja kirjoittamaan espanjan kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, 

perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä espanjankielisessä 

ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin 

huomioon espanjan kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan espanjan kielen 

rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan 

tunnistamaan espanjan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia 

kirjoitusmerkkejä.  

 

Espanjan kielen sisällöt 8. vuosiluokalla 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat espanjan kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä 

tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten espanjan kielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja 

mistä löytyy kiinnostavaa espanjankielistä aineistoa. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan espanjan kieltä monenlaisista 

aiheista. 

 Havainnoidaan espanjan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 

ääntämään luontevasti 

 Opitaan kuinka tervehditään ja esitellään itsensä sekä perheensä espanjaksi.  

 Opitaan kertomaan ja kysymään espanjaksi tavallisista arkipäivän asioista.  

 Opiskellaan espanjan kielen ominaispiirteitä kuten substantiivien suku ja luku, artikkelien käyttö, 

adjektiivien ja verbien taivutus. 

 

Espanjan kielen sisällöt 9.vuosiluokalla 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan espanjan kielen levinneisyyden taustaan, 

etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä 

 Pohditaan mahdollisia espanjan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan espanjan kieltä monenlaisista 

aiheista. 

 Harjoitellaan tunnistamaan espanjan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä 

tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 



 Opitaan kuinka selviytyä espanjaksi tavallisista arkipäivän tilanteista esim. ostosten tekeminen. 

 Syvennetään espanjan kielen perusrakenteiden käyttöä ja verbien taivutusluokkien osaamista.  

 

Espanjan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet 

vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 

opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden 

kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja 

itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan 

työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen 

kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Espanjan kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki espanjan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee 

oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun 

tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus 

suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan 

osaaville. 

Oppilaan oppimisen arviointi espanjan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 

kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi 

perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  

 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan 

tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa 

erilaisissa viestintätilanteissa.  Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 

myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 

erilaiset lähtökohdat.  

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut espanjan kielen B2-

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 

espanjan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon 

eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 



tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 

osalta. 

Espanjan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

   

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan 
espanjan kielen 
suhde aiemmin 
opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
espanjan kielen 
kielialueeseen 
/elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin 
piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 Espanjan kielen 
aseman, keskeisten 
erityispiirteiden ja 
kielialueen 
hahmottaminen 

Oppilas tuntee espanjan 
kielen asemaa maailman 
kielten joukossa ja 
keskeisimpiä kielen 
erityispiirteitä. 
Oppilas osaa luonnehtia 
joitakin espanjan kielen 
kielialueen kulttuurisia ja 
muita ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot    

T2 rohkaista 
oppilasta näkemään 
espanjan kielen taito 
osana elinikäistä 
oppimista ja oman 
kielivarannon 
karttumista, ohjata 
oppilasta löytämään 
itselleen ja 
ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia 
tapoja oppia kieliä 
sekä kannustaa häntä 
käyttämään 
vähäistäkin taitoaan 
myös oppituntien 
ulkopuolella 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
yhteistyö   

Oppilas osaa arvioida omia 
kielenopiskelutavoitteitaan 
ja opiskelutapojaan. 
Oppilas huomaa, mihin 
hän voi käyttää 
kielitaitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa 
pohtia, miten hän voi 
käyttää taitoaan koulun 
päätyttyä. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

S3  Taitotaso A1.3 
 

T3 järjestää 
oppilaalle tilaisuuksia 
harjoitella eri 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 



viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja 
kirjallista 
vuorovaikutusta 

tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin. 
 

T4 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. Oppilas osaa 
reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 
muunlaisella 
minimipalautteella. 
Oppilas joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa 
hyvin usein. 

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan 

S3 Viestinnän 
kulttuurinen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 
 

T6 rohkaista 
oppilasta 
tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia 
ja itseään 
kiinnostavia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien 
tulkintataidot 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää kirjoitettua 
tekstiä ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tukemana. 
Oppilas pystyy löytämään 
tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 
 

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa 
pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta 
oleellisimpiin 
rakenteisiin  

S3 Tekstien 
tuottamistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. 
Oppilas ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas 
osaa hyvin suppean 
perussanaston, muutaman 
tilannesidonnaisen 



ilmauksen ja peruskieliopin 
aineksia. 

 

 

11. Vieraat kielet, saksan kieli, vuosiluokilla 8-9 

 

Valinnainen B2-kieli on oppilaalle äidinkielen jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla 

on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja 

taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä 

monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen 

moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä 

arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita 

voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

 

Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. 

Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun saksan kielellä eri oppiaineissa. Valinnaisen B2-kielen opetus 

Inarin kunnassa järjestetään vuosiluokilla 8-9. 

 

Saksan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8 

 
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan saksan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan saksan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä 

tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä (L1, L2, L4) 

 
 
 
Kielenopiskelutaidot 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään saksan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta (L4) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 



Saksan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9 
 
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 T1 auttaa oppilasta hahmottamaan saksan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 

tutustumaan saksan kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä 

tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä (L1, L2, L4) 

 
Kielenopiskelutaidot 

 T2 rohkaista oppilasta näkemään saksan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman 

kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia 

tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppituntien 

ulkopuolella (L3) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

  T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta (L4) 

 T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä (L4) 

 T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten 

tuntemustaan (L4, L6) 

 
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 

 T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 

kirjoitettuja tekstejä (L4) 

 
 
 
 
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

 T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista 

ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 

rakenteisiin (L5) 

 

Saksan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka 

ovat saksan kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin 

opitun perusteella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan saksan kielen levinneisyyden 

taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan 

mahdollisia saksan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saksan kielen oppimista, mihin 

kieltä voi käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa saksankielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, 

opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. 

Tarpeen mukaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia 



kielenkäytön aihepiirejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, 

lukemaan ja kirjoittamaan saksan kieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, 

perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä saksankielisessä ympäristössä. 

Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon saksan 

kielen maantieteellinen levinneisyys ja asema. Havainnoidaan saksan kielen rytmiä, intonaatiota ja 

muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan saksan 

kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.  

 

Saksan kielen sisällöt 8. vuosiluokalla 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat saksan kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä 

tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opitun perusteella. 

 Apuverbit, eriävät yhdysverbit, Man-rakenne, akkusatiivi (sijamuoto). 

 Substantiivien suvut ja monikko, kieltosanat ja – lauseet, possessiivipronominit.  

 

S2 Kielenopiskelutaidot 

 Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten saksan kielen oppimista, mihin kieltä voi käyttää ja mistä 

löytyy kiinnostavaa saksankielistä aineistoa. 

 Ruokailufraasit, asioiminen postissa ja ostosten teko. 

 Kellonajat, lukusanat ja verbin preesens.   

 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saksan kieltä monenlaisista aiheista. 

 Havainnoidaan saksan kielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan 

ääntämään luontevasti. 

 Esittäytyminen, esittely, teitittely, perheestä, itsestä ja harrastuksista kertominen, mielipiteen 

ilmaisu. 

 Puhelinkeskustelu ja tapaamisesta sopiminen, ostostilanteet, harrastukset. 

 Ruokasanastoa, kodin sanastoa, viikonpäivät, kuukaudet, kouluaineet ja kysymyslause. 

 

Saksan kielen sisällöt 9.vuosiluokalla 

 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

 Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan saksan kielen levinneisyyden taustaan, etsitään 

oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä 

 Pohditaan mahdollisia saksan kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia. 

 Matkalle valmistautuminen ja lähtö, vierailu, saksankieliset maat, juhlatraditioita eri kulttuureissa, 

maita ja kansallisuuksia sekä kieliä. 

 Nuorten oikeuksia, vaatteita, ruokia, Suomen kuvailua, kotipaikkakunnasta kertominen. 

 Päälauseen sanajärjestys, sivulause, perfekti, akkusatiivin syventäminen, datiivin syventäminen, 

datiiviprepositioita ja – verbejä. 

 



S2 Kielenopiskelutaidot 

 Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 

 Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan saksan kieltä monenlaisista aiheista. 

 Opitaan kuinka selviytyä saksaksi tavallisista arkipäivän tilanteista. 

 Terveys ja sairaus, voinnin tiedustelu, matkalipun osto ja rahanvaihto, sää ja kesänvietto. 

 Tien kysyminen ja neuvominen, ympäristönsuojelemisesta keskusteleminen, kutsun esittäminen, 

ravintolassa toimiminen, erimielisyyksistä sopiminen, tunteiden ilmaiseminen. 

 

Saksan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 

7-9 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 

opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden 

kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimivuuteen ja 

itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan 

työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen 

kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 

yhteydenpitoa. Saksan kieltä käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki saksan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee 

oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun 

tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus 

suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan 

osaaville. 

Oppilaan oppimisen arviointi saksan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 8-9 

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu 

kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi 

perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.  

 

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan 

tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa 

erilaisissa viestintätilanteissa.  Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan 

myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti 

erilaiset lähtökohdat.  



 

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saksan kielen B2-

oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso 

saksan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri 

osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa 

keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 

tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 

osalta. 

 

Saksan kielen B2-oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 

oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

   

T1 auttaa oppilasta 
hahmottamaan 
saksan kielen suhde 
aiemmin 
opiskelemiinsa 
kieliin, tutustumaan 
saksan kielen 
kielialueeseen 
/elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin 
piirteisiin sekä tukea 
oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, 
uteliaisuuden ja 
monikielisyyden 
kehittymistä 

S1 Saksan kielen 
aseman, keskeisten 
erityispiirteiden ja 
kielialueen 
hahmottaminen 

Oppilas tuntee saksan 
kielen asemaa maailman 
kielten joukossa ja 
keskeisimpiä kielen 
erityispiirteitä. 
Oppilas osaa luonnehtia 
joitakin saksan kielen 
kielialueen kulttuurisia ja 
muita ilmiöitä. 

Kielenopiskelutaidot    

T2 rohkaista 
oppilasta näkemään 
saksan kielen taito 
osana elinikäistä 
oppimista ja oman 
kielivarannon 
karttumista, ohjata 
oppilasta löytämään 
itselleen ja 
ikäkaudelleen 
parhaiten sopivia 
tapoja oppia kieliä 
sekä kannustaa häntä 
käyttämään 

S2 Tavoitteiden 
asettaminen, 
oppimisen 
reflektointi ja 
yhteistyö   

Oppilas osaa arvioida omia 
kielenopiskelutavoitteitaan 
ja opiskelutapojaan. 
Oppilas huomaa, mihin 
hän voi käyttää 
kielitaitoaan myös koulun 
ulkopuolella ja osaa 
pohtia, miten hän voi 
käyttää taitoaan koulun 
päätyttyä. 



vähäistäkin taitoaan 
myös oppituntien 
ulkopuolella 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

S3  Taitotaso A1.3 
 

T3 järjestää 
oppilaalle tilaisuuksia 
harjoitella eri 
viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja 
kirjallista 
vuorovaikutusta 

S3 Vuorovaikutus 
erilaisissa tilanteissa  

Oppilas selviytyy monista 
rutiininomaisista 
viestintätilanteista 
tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin. 
 

T4 tukea oppilasta 
kielellisten 
viestintästrategioiden 
käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee vielä usein 
apukeinoja. Oppilas osaa 
reagoida suppein sanallisin 
ilmauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 
muunlaisella 
minimipalautteella. 
Oppilas joutuu pyytämään 
selvennystä tai toistoa 
hyvin usein. 

T5 auttaa oppilasta 
laajentamaan 
kohteliaaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten 
tuntemustaan 

S3 Viestinnän 
kulttuurinen sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaaseen 
kielenkäyttöön kuuluvia 
ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. 
 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 
 

T6 rohkaista 
oppilasta 
tulkitsemaan 
ikätasolleen sopivia 
ja itseään 
kiinnostavia 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien 
tulkintataidot 

Oppilas ymmärtää 
yksinkertaista, tuttua 
sanastoa ja ilmaisuja 
sisältävää kirjoitettua 
tekstiä ja hidasta puhetta 
asiayhteyden tukemana. 
Oppilas pystyy löytämään 
tarvitsemansa 
yksinkertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

  Taitotaso A1.2 
 

T7 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle 
sopivaa 

S3 Tekstien 
tuottamistaidot 

Oppilas pystyy kertomaan 
joistakin tutuista ja 
itselleen tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 



pienimuotoista 
puhumista ja 
kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön 
kannalta 
oleellisimpiin 
rakenteisiin  

ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman 
lyhyen lauseen 
harjoitelluista aiheista. 
Oppilas ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi. Oppilas 
osaa hyvin suppean 
perussanaston, muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja peruskieliopin 
aineksia. 

 

 


