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Valtakunnallinen maahanmuuttajien opetussuunnitelma  

Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, opetetaan suomea toisena kielenä joko 

kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. 

Opetuksen laajuudesta päätetään opetussuunnitelmassa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on 

laadittu suomi toisena kielenä -opetukseen, joka vuosiviikkotunneiltaan vastaa suomi äidinkielenä 

-opetusta. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: oppilas 

oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen 

kielen taito oman äidinkielensä rinnalle. Suomi toisena kielenä -oppimäärä eroaa tavoitteiltaan ja 

sisällöiltään suomi äidinkielenä -oppimäärästä. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen 

loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielitaidon osa-alueilla, 

pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on 

mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan oppilasta 

elinikäiseen oppimiseen niin, että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten veroisen suomen 

kielen taidon ja saa siten tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus 

vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle 

kaksikielisyydelle. 

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko 

kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää 

yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä 

on kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon 

myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa. 

Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On 

kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa 

oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja 

kulttuurinen etäisyys.  

Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, kuten 

ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen 

taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston 

kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden 

kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden lisäämiseen.  
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Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua 

oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa ja koulun 

ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista ainesta. Opetuksessa käytetään hyväksi 

kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden 

kokemuksia ja havaintoja niistä. 

Maahanmuuttajien opetus Hämeenkyrössä yleisesti  

Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. 

Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 

oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja 

maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea 

oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja 

kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. 

Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja 

kirjallisuuden sijasta suomea toisena kielenä, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei arvioida 

olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Maahanmuuttajille tulee 

mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkielen opetusta. 

Suomen kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee maahanmuuttajille antaa tukea 

myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. 

Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan 

kotoutumissuunnitelmaa. 

Opetuksessa on otettava huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä 

kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon perheiden 

kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustutetaan 

suomalaiseen koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, arviointiin, 

opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan. 

Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, 

elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa. 

Alle 18-vuotiaat maahanmuuttajat kuuluvat perusopetuslain piiriin. Vakinaisesti Suomessa asuvien 

maahanmuuttajalasten oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun he täyttävät seitsemän vuotta ja 

päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on 

kulunut 10 vuotta.  
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Maahanmuuttajille on mahdollista antaa normaalien perusopetuspalveluiden lisäksi  

 perusopetukseen valmistavaa opetusta 

 maahanmuuttajien tukiopetusta 

Hämeenkyrön kunnalla on sopimus Tampereen kaupungin kanssa perusopetukseen valmistavasta 

opetuksesta. Tarve valmistavaan opetukseen selvitetään tapauskohtaisesti.  

Tällä hetkellä Hämeenkyrössä maahanmuuttajien suomi toisena kielenä –opetus on järjestetty 

niin, että osan tunneista oppilas saa erillistä S2 –opetusta yksilö- tai pienryhmäopetuksena ja osan 

tunneista oppilas on samassa ryhmässä suomi äidinkielenä oppimäärää opiskelevien kanssa. 

Vaikka oppilas opiskelee osittain yhdessä suomenkielisten oppilaiden kanssa, hänen oppimääränsä 

on suomi toisena kielenä -oppimäärä. Täten hänet myös arvioidaan S2 (suomi toisena kielenä) –

oppimäärän tavoitteiden mukaisesti.  

Mikäli Hämeenkyrössä lisääntyy S2 –opetusta tarvitsevien määrä, voisi jatkossa muodostaa S2 –

ryhmiä, joissa oppilas voisi opiskella koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärän erillisessä suomi 

toisena kielenä –ryhmässä. 

Maahanmuuttajaoppilas ja opiskelun tuki 

 Erilliseen valtionavustukseen oikeuttavaa vieraskielisten oppilaiden tukiopetusta voidaan antaa 

suomi toisena kielenä -opetuksen lisäksi eri oppiaineissa. Vieraskielisten oppilaiden muun 

opetuksen tukemisella ei tarkoiteta perusopetuslain 16 §:ssä säädettyä oppiainekohtaista 

tukiopetusta, johon jokaisella perusopetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus. Muun 

opetuksen tukemisella tarkoitetaan oppilaan kielitaidon puutteesta johtuvaa tuen tarvetta eri 

oppiaineissa.    

 

Maahanmuuttajataustainen oppilas on myös oikeutettu osa-aikaiseen erityisopetukseen ja 

oppilashuoltoon sitä tarvitessaan.  

 

Maahanmuuttajaoppilaiden opetukseen tarkoitettu lisäresurssi  

Vieraskielisten oppilaiden suomi toisena kielenä -opetukseen tai heidän muun opetuksensa 

tukemiseen myönnetään valtionavustusta opetushallituksen tiedotteen 7/2011 mukaisesti. Tähän 

valtionavustukseen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden opetukseen osallistumisen aloittamisesta 

on kulunut enintään kuusi vuotta. Perusopetukseen valmistava opetus ei sisälly näihin kuuteen 

vuoteen. Valtionavustukseen oikeuttavaa vieraskielisten oppilaiden muun kuin S2 -opetuksen 

tukea voidaan antaa eri oppiaineissa. Tämän muun opetuksen tuen tulee tapahtua pääosin 

oppilaan äidinkielellä. 
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Esiopetuksessa olevat, samoin kuin koulussa pidempään olleet voivat osallistua tällä 

valtionavustuksella rahoitettavaan opetukseen, mutta heidän opetukseensa koulutuksen järjestäjä 

ei voi hakea tätä valtionavustusta. 

On huomioitava, että vieraskielisten oppilaiden tarve suomi toisena kielenä -opetukseen ja 

muuhun opetuksen tukeen jatkuu kuitenkin kuuden vuoden jälkeenkin, usein koko kouluajan.  

 

Vieraskielisten oppilaiden suomi toisena kielenä –opetukseen sekä  heidän muun opetuksensa 

tukemiseen myönnetään valtionavustusta enintään kolmesta oppitunnista viikossa jokaista neljän 

oppilaan laskennallista ryhmää kohti. 

Maahanmuuttajien oppimiseen liittyy paljon erityiskysymyksiä: monikielisyys, toisen kielen 

oppiminen, kotoutuminen, erilaiset koulutaustat tai koulutaustan puute. Näiden asioiden 

erottaminen oppimisvaikeuksista on tärkeää, mutta toisaalta pulmallista, sillä esimerkiksi 

puutteellinen kielitaito tai koulutaitojen harjaantumattomuus näkyvät työskentelyssä usein hyvin 

samankaltaisena kuin varsinaiset oppimisvaikeudet.  

Uuden kielen oppiminen jo itsessään on pitkä prosessi, ja oppijan aikaisempi koulutausta 

määrittelee paljon sitä, millaiset opiskeluedellytykset hänellä on aloittaessaan koulunkäyntiä 

Suomessa. 

 Mikäli maahanmuuttajataustaisen oppilaan suomen kielen taito, tiedot/taidot opetettavassa 

aineessa tai yleiset opiskeluvalmiudet edellyttävät, oppilaalle tulee laatia henkilökohtainen 

oppimissuunnitelma. Suunnitelmaa seurataan jatkuvasti, ja se pitää tarkistaa vuosittain. 

Oppimissuunnitelma säilytetään oppilaskortin liitteenä. Koulukohtaisessa opetussuunnitelmaan 

perustuvassa suunnitelmassa määritellään oppimissuunnitelmaa ja maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden opetusta koordinoivat opettajat. Opetusjärjestelyiden tulee olla mahdollisimman 

joustavia ja oppilaan tilanteeseen sopivia. 

 

Koejärjestelyt pyritään tekemään yksilöllisesti kielitaidon edellyttämällä tavalla. 

Maahanmuuttajaoppilaiden kanssa tehtävän yhteistyön turvaamiseksi käytetään tarvittaessa 

tulkkipalveluita. Opetuksen nivelkohdissa tehdään intensiivistä yhteistyötä muiden oppilaitosten 

kanssa  
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Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 

Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset 

lähtökohdat ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Arvioinnissa pitää käyttää monipuolisia, 

joustavia ja oppilaan tilanteeseen sopivia menetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan 

osaamisensa mahdollisista suomen kielen taidon puutteista huolimatta. Opettajien välinen 

yhteistyö arvioinnissa on tärkeää koko opiskelun ajan. 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet ja sisällöt 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet ja sisällöt on jaettu kolmeen taitotasoon, jotka ovat: 

 alkeiskielitaito / auttava kielitaito (A1-A2), 

 peruskielitaito / toiminnallinen kielitaito (B1-B2) ja 

 edistynyt peruskielitaito / ammatillinen kielitaitotaso(C1-C2). 

Keskeisiä sisältöjä alkeiskielitaidon (A1-A2) tasolla: 

Tilanteita ja aihepiirejä, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

 henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; koti ja 

asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja muu 

henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palvelut, kuten 

kauppa ja kirjasto; maaseutu ja kaupunki; luonto; vapaa-aika 

 eri oppiaineiden sanastoa; sanavaraston laajentamista, ylä- ja alakäsitteitä 

Rakenteet ja kielitieto 

 äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- ja 

äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet; mekaaninen kirjoittaminen sekä suur- ja 

pienaakkoset; puhutun ja kirjoitetun kielen ero 

 kielen rakenteista keskeisimmät: verbityypit, verbin persoonamuodot ja niiden taivutus 

myönteisenä ja kielteisenä, kongruenssi, verbin aikamuodoista preesens ja imperfekti, 

moduksista indikatiivi ja imperatiivi sekä konditionaalin tunnistus esim. pyytämiseen 

liittyvissä fraaseissa, passiivin tunnistaminen, verbikysymys (-ko/-kö); tärkeimmät 

nominityypit; yksikkö ja monikko; sijamuotojen perusfunktiot, nominatiivi, partitiivi, 

genetiivi, sisä- ja ulkopaikallissijat; yleisimmät rektiot; vokaaliharmonia ja 

konsonanttivaihtelun idea; sanojen johtamisen idea sanaston oppimisen ja laajentamisen 
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resurssilla; kysyminen ja kysymyssanat; omistus ja omistusliite; sanaluokat alustavasti 

(substantiivi, verbi, adjektiivi); tavu, sana, lause; iso alkukirjain ja päättövälimerkit 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

 suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne -vastaavuus, tavutus, pien- ja 

suuraakkoset 

 mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukustrategioiden pääperiaatteet, kuten 

ennakointi, päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen lyhyistä teksteistä 

 lyhyiden tekstien kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin, esim. tekstiviesti, postikortti, lyhyet 

esittelyt itsestä ja lähiympäristöstä 

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

 suomalaisiin medioihin tutustuminen 

 soveltuvat media- ja kaunokirjalliset tekstit kielenopetusmateriaalina esim. sadut ja lorut 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 mielipiteen ilmaiseminen ja omista tunteista kertominen fraasina 

 kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet kuten tervehtiminen, esittäytyminen, 

pyytäminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen fraaseina 

 kuunteleminen vuorovaikutustilanteessa 

Kielenopiskelutaidot 

 oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa; 

pari- ja pienryhmätyöskentely; merkityksen päättely asiayhteydestä; suomen kielen 

vertaaminen omaan äidinkieleen; oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen; oman 

kielitaidon arviointi 

Keskeisiä sisältöjä peruskielitaidon (B1-B2) tasolla: 

Tilanteita ja aihepiirejä, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

 kulttuuri ja urheilu, matkailu, tiedotusvälineet, julkiset palvelut kuten liikenne ja 

terveydenhoito 

 eri oppiaineiden sanasto; sanavaraston laajentaminen, ylä- ja alakäsitteet 

 juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -

tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto 
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Rakenteet ja kielitieto 

 kielen rakenteista keskeisimmät: aikaisemmin opittujen tietojen vahvistaminen; 

sijamuotojen merkitys ja käyttö entistä laajemmin; uusina sijoina essiivi ja translatiivi; 

sanaluokat ja niiden taivuttaminen; synonyymejä ja vastakohtia; verbin passiivi, 

aikamuodoista perfekti ja pluskvamperfekti, moduksista konditionaali; lauseenjäsenistä 

subjekti, predikaatti ja objekti; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden ymmärtäminen; 

sanojen johtamisen pääperiaatteet 

 puhekielen eri muotoja 

 lausetyypit, virke, päälause ja sivulause, välimerkit ja oikeinkirjoitus 

 erilaisten tekstilajien päätyypit 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

 mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioiden harjoittelua 

 lukeminen viihteenä ja tiedon etsimisen keinona; ohjattua lukemista 

 ikätasolle soveltuvat tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin, esim. uutinen, 

mielipideteksti, kertomus; tekstin suunnittelua, jäsentelyä ja muokkaamista 

 sidoksisen tekstin kirjoittamisen harjoittelua 

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

 ikäkauden ja kielitaidon mukaiset sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, 

sananlaskut, kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset 

 mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 

 kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

 tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 

 tietotekstin ja fiktiivisen tekstin eroja 

 tekstin rakenteen tutkiminen, esim. juoni, henkilöt, aika ja paikka 

 alustava tutustuminen keskeisimpiin suomalaisiin kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa; Kalevala 

ja sen merkitys 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, 

mielipiteen ilmaiseminen; kuuntelijan huomioonottaminen ja kuuntelijan 

palautekäyttäytyminen 
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 kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, esim. puhelinkäyttäytyminen 

 omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

 puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitteitä käyttämällä tai 

selittämällä 

 kuullun asian sisällön selostaminen pääpiirteittäin 

 puhumisen harjoittelua esim. dialogit 

Kielenopiskelutaidot 

 oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa; 

pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana; merkityksen 

päättely asiayhteydestä; suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen; oman tuotoksen 

suunnittelu, tarkkaileminen ja korjaaminen; oman kielitaidon arviointi 

Keskeisiä sisältöjä edistyneen kielitaidon (C1-C2) tasolla: 

Tilanteita ja aihepiirejä, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

 eri aihepiirejä käsittelevän sanavaraston laajentaminen 

 sivistyssanoja, sanontoja, käsitteitä ja oppilaan mielenkiinnon mukaan joidenkin alojen 

erikoissanastoa 

 uutiset ja ajankohtaiset aiheet 

Rakenteet ja kielitaito 

 kielen rakenteista keskeisimmät; aikaisemmin opittujen tietojen vahvistaminen; 

potentiaali; lauseenjäsenet; nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet aiempaa 

perusteellisemmin; sanojen muodostaminen ja niiden johtamisen periaatteet laajasti 

 kielenhuolto 

 kielisukulaisuus ja Suomen kielitilanne 

Lukeminen ja kirjoittaminen 

 laajojen asia- ja kaunokirjallisten tekstien lukemista ja tulkintaa 

 päätelmien ja yleistysten tekemistä teksteistä 

 kriittistä lukemista 

 tekstilajit ja laajempien tekstien kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin, esim. hakemus, 

tutkielma 

 tiivistäminen, referointi 

 lähdeaineiston käyttö ja lähteisiin viittaaminen 

 oman tekstin viimeistely 
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Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

 ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti kertomukset, runot, sananlaskut, kaunokirjalliset otteet 

ja kokonaisteokset 

Suomen kirjallisuuden päävaiheet 

 kaunokirjallisuuden päälajit 

 kirjallisuusanalyysi 

 mediatekstit, kuvalukutaidon kehittäminen, elokuva ja teatteri 

 kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

 tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättäminen, 

mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan 

palautekäyttäytyminen laajasti ja tilanteeseen sopivasti 

 omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

laajasti ja tilanteeseen sopivasti 

 puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitteitä käyttämällä tai 

selittämällä 

 neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen 

 puheen rakenne, puheita erilaisiin tilanteisiin 

 nonverbaalisten viestien tunnistamista ja käyttöä 

Kielenopiskelutaidot 

 oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotoksissa; 

pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana; merkityksen 

päättely asiayhteydestä; suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen; oman tuotoksen 

tarkkaileminen ja korjaaminen; oman kielitaidon arviointi 

 eri kielten ja kielioppien vertailu kielen oppimisen apuna 
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Arvioinnin kriteerit ennen päättöarviointia: yksilöllisen edistymisen 

arviointi 

Erinomainen 10 

Oppilaan kielitaito kehittyy hyvin nopeasti ja hän osaa erinomaisesti opetetut asiat. Oppilas on 

oma-aloitteinen kielenoppija, hän kehittää kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella ja ottaa 

vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas pystyy arvioimaan ja analysoimaan omaa oppimistaan 

kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hän hallitsee erinomaisesti kaikki kielitaidon osa-alueet. 

Kiitettävä 9 

Oppilaan kielitaito kehittyy nopeasti ja oppilas osaa kiitettävästi opetetut asiat. Oppilas on yleensä 

oma-aloitteinen kielenoppija, hän pyrkii kehittämään kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella 

ja ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Hän pystyy myös arvioimaan omaa oppimistaan ja 

kielitaitoaan kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Hän hallitsee kiitettävästi kaikki kielitaidon osa-alueet. 

Hyvä 8 

Oppilaan kielitaito kehittyy hyvin ja oppilas osaa hyvin opetetut asiat. Hän suhtautuu myönteisesti 

suomen kielen oppimiseen sekä pyrkii kehittämään kielitaitoaan myös oppituntien ulkopuolella. 

Oppilas pyrkii ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja pystyy ainakin pääpiirteissään 

arvioimaan omaa oppimistaan ja kielitaitoaan. Oppilaan osaamisessa voi olla hajontaa kielitaidon 

eri osa-alueilla. 

Kohtalainen 7 

Oppilaan kielitaito kehittyy, hän osaa kohtalaisesti opetetut asiat ja suhtautuu myönteisesti 

kielenoppimiseen. Oppilaan osaamisessa on hajontaa kielitaidon eri osa-alueilla. 

Tyydyttävä 6 

Oppilaan kielitaito kehittyy hitaasti ja hän osaa yleensä tyydyttävästi opetetut asiat. Oppilaan 

osaamisessa on hajontaa kielitaidon eri osa-alueilla. 

Välttävä 5 

Oppilaan kielitaidon kehityksessä on ongelmia. Oppilas osaa välttävästi opetetut asiat eikä osoita 

kiinnostusta kielenoppimista kohtaan. Oppilaan osaamisessa on hajontaa kielitaidon eri osa-

alueilla. 
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Hylätty 4 

Oppilaan kielitaito ei juurikaan kehity, hän ei hallitse opetettuja asioita eikä osoita kiinnostusta 

kielenoppimista kohtaan. 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

Arvioinnissa otetaan kaikki kielitaidon osa-alueet. Päättöarvioinnissa on huomioitava, että 

oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen: vaikka oppilas saattaa joissakin asioissa 

selvästi ylittää ja joissakin alittaa arvosanan kriteerit, voi hän silti saada arvosanan 8. Kielen lisäksi 

päättöarvioinnissa arvioidaan oppilaan kulttuuri- ja opiskelutaitoja. 

Kieli 

Kielen osaamisen taso vuosiluokalla 9 arvioidaan kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: B1.1 

- B1.2. 

Kulttuuritaidot 

Oppilas tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja. Hän ymmärtää 

monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä. Hän ymmärtää ja osaa 

suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa. 

Opiskelutaidot 

Oppilas on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja. 

Päättöarviointi yhdeksännen luokan lopussa 

Päättöarvioinnissa oppilaalle tulee antaa numeroarvosana, ja oppilaan kielitaitoa arvioidaan 

kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan. Päättöarvioinnin tulee olla myös 

maahanmuuttajataustaisen oppilaan kohdalla realistista ja vertailukelpoista. 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 9-10 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso B2.1 - C2 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso B1.1 - B1.2 
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Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 7 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A2.2 - B1.1 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 6 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A2.1 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A1.3 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 4 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikon taso A1.1 - A1.2 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko löytyy Opetushallituksen Internet-sivuilta. 

 

Yleistä maahanmuuttajien arvioinnista 

Maahanmuuttajaoppilaan arviointia voi monipuolistaa esimerkiksi käyttämällä oppilaan omaa 

äidinkieltä apuna aina, kun se on mahdollista, tai selventämällä koekysymyksiä suomen kielellä, 

sallimalla sanakirjan sekä lähde- ja oppimateriaalin käytön koetilanteissa, käyttää pidennettyä 

koeaika ym.. Arvioinnin apuna on hyvä käyttää sekä kirjallisia että suullisia testejä ja 

tuntiaktiivisuuden arviointia. Ennen päättövaihetta arviointi tehdään suhteessa oppilaan 

edellytyksiin ja aikaisempiin tietoihin ja taitoihin. 

Perusopetusasetus ja opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet antavat puitteet 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arvioinnille. Sanallista arviointia voidaan käyttää niiden 

oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli, päättöarviointia 

lukuun ottamatta (peruskouluasetus (20.11.1998/852), 10 §). Sanallista arviointia kannattaa 

käyttää niissä aineissa, joissa kielitaidon taso estää oppilasta näyttämästä osaamistaan. 

Tavoitteena on kuitenkin siirtyä numeeriseen arviointiin, heti kun oppilaan suomen kielen 

taitotaso antaa siihen edellytykset. 

Reaaliaineiden arvioinnissa painotetaan oppiaineen keskeisten käsitteiden hallintaa ottaen 

huomioon oppilaan vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden arvioinnissa korostetaan erityisesti ohjaavuutta ja kannustavuutta. Oppilaan huoltajille 

tulee selvittää arvioinnin perusteet ja käytännöt. 


