SAKSA
Valtakunnalliset pakolliset kurssit
SAA1 Nuori ja hänen maailmansa
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on mielipiteen ilmaisun ja puheviestinnän strategioiden hallinta.
Keskeiset sisällöt
Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden
hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja
henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista.
Aihekokonaisuus ”hyvinvointi ja turvallisuus” tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla
painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.
Kieliopin rakenteissa kerrataan verbioppia: indikatiivin aikamuodot, yhdysverbit ja passiivi.
SAA2 Viestintä ja vapaa-aika
Tavoitteet
Puheviestinnän strategioiden ja kirjoittamistaitojen vahvistaminen.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa.
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.
Aihekokonaisuudet ”hyvinvointi ja turvallisuus” sekä ”viestintä- ja mediaosaaminen” korostuvat kurssin
aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän
strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.
Kieliopin rakenteissa kerrataan käskymuoto, konjunktiivi ja konditionaali, modaaliapuverbit sekä
infinitiivin käyttö.
SAA3 Opiskelu ja työ
Tavoitteet
Oppia hallitsemaan työ- ja opiskeluelämään liittyvää suullista ja kirjallista viestintää.
Keskeiset sisällöt
Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä
suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen
ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” tarjoaa näkökulmia
kurssin aiheiden käsittelyyn.
Kieliopin rakenteet: verbiopissa opiskellaan kaksoisinfinitiivi ja partisiipit, substantiiveissa yleisnimien
suku, monikko ja taivutus.
SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
Tavoite
Harjoitella puhetaitoa vaativista aiheista. Oppia ymmärtävän lukemisen strategioita.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman
maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. ”Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän
lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia
tekstejä.

Kieliopin rakenteet: sijamuodot, yleisnimien artikkelin käyttö, adjektiivin taivutus, adjektiivin ja
adverbien vertailumuodot.
SAA5 Kulttuuri
Tavoite
Tutustua laaja-alaisesti kulttuurin eri osa-alueisiin.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet ”kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien
tuntemus” ja ”viestintä- ja mediaosaaminen” tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.
Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.
Kieliopin rakenteet: pronominioppi.
SAA6 Tiede, talous ja tekniikka
Tavoite
Oppia tieteeseen, talouteen ja tekniikkaan liittyvää sanastoa ja käsitteitä.
Keskeiset sisällöt
Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan
saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus ”teknologia ja yhteiskunta” korostuu
kurssin aiheiden käsittelyssä. Jatketaan lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua
kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.
Kieliopin rakenteet: pronominaaliadverbit, lukusanat ja prepositiot.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.
SAA7 Luonto ja kestävä kehitys
Tavoite
Vahvistaa kaikkia kielen hallitsemisen osa-alueita.
Keskeiset sisällöt
Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän
kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä.
Kieliopin rakenteet: kerrataan konjunktiot, sanajärjestys, verbien ja adjektiivien rektio.
SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin
Tavoite ja keskeiset sisällöt
Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen
harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan
kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla.
Arviointi
Kurssin arviointi perustuu Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen suorittamiseen ja
siitä saatuun arvosanaan sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeessa
arvioidaan opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Kurssi arvioidaan numeroin käyttäen
asteikkoa 4 – 10, kuten muutkin opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät
kurssit. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4 – 10.
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus päättötodistuksen liitteenä.
Koulukohtaiset kurssit
SAA9 Kertauskurssi
Tavoite ja keskeiset sisällöt
Ylioppilaskirjoituksiin valmentava kurssi, jossa harjoitellaan kirjoittamista, tekstin ja kuullun
ymmärtämistä.

