
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS – VUOSILUOKAT 1-2 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 

Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta 

itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, kielellistä tietoisuutta sekä kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja 

kirjoittamisen perustaitoja.  Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, 

kaunokirjallisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta 

esiopetuksesta kouluun niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita 

kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä 

tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin.  Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen 

nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä.  Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten 

kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle.  Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median 

kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja 

yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, 

liikuntaan ja ympäristöoppiin. 



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1-2 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien 

kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja 

mallintaa sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita ohjataan käyttämään 

mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja 

tekstiympäristöjen pariin.  Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 1-2 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen antamisen ja saamisen avulla opettaja 

ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on 

tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan 

kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä 

edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät 

kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute 

osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan 

työskentelyään kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuksen suunnittelua varten 

sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä kehityksessä.    

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat  

- edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen 



- edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa 

- edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen 

- edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen 

kielenkäyttötilanteista. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki 

ja oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomenkieli ja kirjallisuus -oppimäärää. Oppimäärän erityinen tehtävä Suomen kieli ja 

kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. 

Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa 

ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys 

suomen kielen oppimisen tukena.  

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmistökielenä ja pääasiallisena 

opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat 

keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän ja muiden 

äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 

 



Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen 

taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja 

tulkitsemiseen. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 1-2 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä, 

vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. 

Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla 

lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.  

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke, 

lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita. 

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa 

kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen merkityksiä sekä 

sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti 

kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö, tapahtumapaikka 

ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. 

Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon 

kertomista toisille. 

 



S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä 

kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun 

kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin 

tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden 

käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. 

Tuetaan oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla. Harjoitellaan käyttämään omissa 

teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen 

lopetusmerkit, iso alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja 

tutustumalla kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla esillä olevista 

kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, 

runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan 

kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun 

virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön.  Tutustutaan 

lastenkulttuuriin ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen muotoihin ja osallistutaan 

yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. 

 

 

 



Vuosiluokka 1 – suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite Sisällöt Sisällön tarkennus  Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUOROVAIKUTUSTILAN-

TEISSA TOIMIMINEN 

T1 ohjata oppilasta 

vahvistamaan taitoaan toimia 

erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa 

 

 

 

S1  S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen:  

Harjoitellaan ympäristön kielellistä 

jäsentämistä ja nimeämistä, 

kuuntelemista, kysymistä, vastaamista ja 

kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän 

käytänteitä erilaisissa kasvokkain 

tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. 

Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. 

Käsitellään erilaisten 

vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen 

ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, 

satuja, kertomuksia, loruja, tietotekstejä, 

mediatekstejä ja pelejä.  

Oppilasta ohjataan ja rohkaistaan 

ilmaisemaan itseään selkeästi ja 

ymmärrettävästi koulun arjessa.  

 

L1,L2,L3 Havainnoidaan oppilaan 

puheen selkeyttä ja 

ymmärrettävyyttä. 

Arvioidaan kuullun 

ymmärtämistä ja oppilaan 

yhteistyötaitoja ryhmässä. 

 

Kannustavaa,  laadukasta 

palautetta oppilaan ilmaisuun 

liittyvistä vahvuuksista ja 

edistymisestä 

vuorovaikutustaidoissa. 

 

 

 

 

 

T2 opastaa oppilasta 

kehittämään kieltään ja 

mielikuvitustaan sekä 

S1 S1 Oppilasta opastetaan kehittämään 

yhteistyö- ja  keskustelutaitojaan. Oppilas 

osaa kuunnella, pyytää puheenvuoron ja 

L1,L4,L7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaitojaan tarjoamalla 

mahdollisuuksia osallistua 

erilaisiin 

ryhmäviestintätilanteisiin ja 

tutustua niiden käytänteisiin 

odottaa sitä. Harjoitellaan kohtelias ja 

toiset huomioonottava tapa ilmaista 

itseään. 

 

 

 

 

 

 

 

Opettaja havainnoi jatkuvasti 

oppilaan fonologista 

tietoisuutta kuten kirjain-

äänne- vastaavuutta, 

kielellistä muistia, äänteiden 

yhdistämistä, nimeämisen 

taitoja ja sanavarastoa. 

 

Lukemaan opettelevan 

arvioinnissa huomioitava 

oppilaan yleinen kehitys- ja 

suoritustaso. 

 

Sarjallisen nimeämisen, 

kuvalukemisen ja 

tavusujuvuuden testit. 

T3 tukea oppilasta 

vahvistamaan 

ilmaisurohkeuttaan ja ohjata 

häntä ilmaisemaan itseään 

kokonaisvaltaisesti, myös 

draaman avulla 

 

 S1 Oppilasta kannustetaan eläytymään 

erilaisiin teksteihin ja tarinoihin, 

käyttämään mielikuvitustaan ja 

ilmaisemaan itseään toiminnallisesti myös 

leikin ja draaman keinoin. Tarjotaan 

monipuolisesti viestinnän ja ilmaisun 

mahdollisuuksia. 

 

L1, L2, L7 

 

T4 ohjata oppilasta 

rakentamaan 

viestijäkuvaansa ja 

ymmärtämään, että ihmiset 

viestivät eri tavoin 

 S1 Ohjataan oppilasta tarkastelemaan 

ympäristön kuvallisia ja sanallisia viestejä. 

Oppilasta kannustetaan tunnistamaan ja 

vertailemaan erilaisia viestejä. Oppilas 

toimii tarkoituksenmukaisesti arjen 

viestintätilanteissa. Oppilasta ohjataan 

arvioimaan itseään viestijänä ja 

tutustutetaan turvallisesti median 

mahdollisuuksiin. 

L1, L2, L7 

 

TEKSTIEN 

TULKITSEMINEN 

S2 S2 Tekstien tulkitseminen:  

Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä 

L1, L4, L5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5 ohjata ja innostaa 

oppilasta lukutaidon 

oppimisessa ja tekstien 

ymmärtämisen taitojen 

harjoittelussa sekä auttaa 

häntä tarkkailemaan omaa 

lukemistaan 

tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, 

sana, virke, lopetusmerkki, otsikko, teksti 

ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen 

taitoja ja harjoitellaan 

tekstinymmärtämisen strategioita.  

Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia 

ympäristön tekstejä, niiden merkityksiä ja 

rakenteita sekä työskennellään muun 

muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, 

yksinkertaisten tietotekstien ja 

mediatekstien parissa.  

Pohditaan sanojen ja sanontojen 

merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä 

ja laajennetaan käsitevarantoa. 

Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista 

aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti 

kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa 

teksteissä sekä opitaan käyttämään 

kerronnan peruskäsitteitä, kuten 

päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika ja 

juoni.  

Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, 

harjoitellaan tekstin kertomista omin 

sanoin. Keskustellaan tekstien sisällöistä 

ja harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä 

havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla 

 

Rohkaisevaa palautetta 

käsitteiden hallinnasta (värit, 

muodot, koko, sijainti, aika). 

 

Oppilaan lukemistapa ja 

motivaatio huomioidaan ja 

rohkaistaan säännölliseen 

harjoitteluun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä 

harjoitellaan tiedon kertomista toisille. 

Oppilasta ohjataan ja innostetaan sekä 

teknisen että ymmärtävän lukutaidon 

saavuttamisessa. Kannustetaan 

löytämään oppimisen ilo lukutaidon 

edistyessä. 

Oppilaalle annetaan aikaa ja edistymistä 

tuetaan systemaattisesti äänne- ja 

kirjaintasolta tavu-, sana-, lause- ja 

tarinatasolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T6 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan 

monimuotoisten tekstien 

merkityksiä ja rakenteita 

sekä laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan tekstien 

tarkastelun yhteydessä 

S2 S2 Oppilaalle tarjotaan monipuolista, 

kiinnostavaa  kuva- ja tekstimateriaalia. 

Tuetaan oppilasta tarkkailemaan omaa 

lukutekniikkaansa ja luetun 

ymmärtämistään. 

L1, L2, L4  

 

 

 

 

 

T7 ohjata oppilasta 

hakemaan tietoa eri tavoin 

S2 S2 Kannustetaan oppilasta käyttämään 

lukutaitoa uuden tiedon hankintaan ja 

lukukokemusten jakamiseen ryhmässä. 

L1, L4, L5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8 kannustaa oppilasta 

kiinnostumaan 

lastenkirjallisuudesta, 

mediateksteistä ja muista 

teksteistä luomalla 

myönteisiä lukukokemuksia 

ja elämyksiä sekä 

tarjoamalla mahdollisuuksia 

tiedonhalun tyydyttämiseen 

sekä lukukokemusten 

jakamiseen 

S2 S2 Oppilasta ohjataan ikä- ja taitotasoisen, 

kiinnostavan lastenkirjallisuuden pariin. 

Luodaan oppimisympäristö, jossa on 

mahdollisuuksia eläytymiseen, tiedon 

hakemiseen ja omien kokemusten 

jakamiseen. Oppilas rohkaistuu 

tarkastelemaan myös asia- ja 

mediatekstejä. Oppilas alkaa käyttää 

kirjastoa ryhmän mukana ja itsenäisesti. 

 

L2, L4, L5 

1 

 

 

 

 

TEKSTIEN TUOTTAMINEN 

T9  rohkaista ja innostaa 

oppilasta kertomaan tarinoita 

ja mielipiteitä sekä 

kuvaamaan kokemuksiaan 

puhumalla, kirjoittamalla ja 

kuvien avulla 

S3 S3 Tekstien tuottaminen:  

Harjoitellaan tuottamaa tekstejä, 

käyttämään mielikuvitusta, kertomaan 

tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 

omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia 

puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 

yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun 

kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja 

harjoitellaan tekstin suunnittelua.  

Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle 

tyypillisiin tekstuaalisiin ja kielellisiin 

piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan 

ilmaisutapoihin ja kertomuksen 

L1, L4, L5, 

L7 

 

Kirjoittamaan opettelevan 

arvioinnissa huomioidaan 

oppilaan hienomotoriset 

taidot, näönvarainen muisti ja 

hahmottamisen taidot. 

 

Kannustava, laadukas,  

välitön palaute oppilaan 

vahvuuksista ja 

edistymisestä. 



perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden 

käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan 

isojen ja pienten tekstauskirjainten 

piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja 

näppäintaitoja.Tuetaan 

oikeinkirjoitustaidon kehittymistä 

fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja 

lukemisen avulla.  

Harjoitellaan käyttämään omissa 

teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita 

ja joitakin kirjoitettua kieltä koskevia 

sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke 

ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain 

virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä. 

Oppilasta opastetaan tekniseen 

käsinkirjoittamiseen mallintaen isot ja 

pienet tekstauskirjaimet. Edetään 

systemaattisesti  kirjain- ja tavutasolta 

sana- ja lausetasolle. Oppilas oivaltaa 

tavutuksen ja sanavälien merkityksen. 

 

Itse- ja pariarviointia 

kirjainmallien ja 

oikeinkirjoituksen 

harjoittelussa. 

 

Jatkuva, ohjaavaa palaute 

tekstinkäsittelyn 

perustaidoissa. 

 
 T10 ohjata oppilasta 

tuottamaan yksinkertaisia 
kertovia, kuvaavia ja muita 
tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 S3 Oppilasta ohjataan luovaan 
kirjoittamiseen ja käyttämään 
mielikuvitustaan. Oppilas tuottaa kertovaa 
ja kuvailevaa tekstiä, myös 
monimediaisessa ympäristössä.  

L2, L4, L5  



 
 

T11  opastaa oppilasta 
harjaannuttamaan 
käsinkirjoittamisen taitoa ja 
näppäintaitoja sekä ohjata 
oppilasta vähitellen tekstien 
suunnitteluun ja 
rakentamiseen sekä 
tuntemaan oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja kirjoitettua 
kieltä koskevia sopimuksia  

S3 S3 Ohjataan oikeinkirjoituksen 
edistymistä ja harjoitellaan tekstien 
tuottamista niin, että oppimisen ilo säilyy. 
Oppilas kehittää viestintävalmiuksiaan 
myös tietoteknisessä ympäristössä. 
Ohjataan tekstin suunnitteluun ja luovaan 
kirjalliseen viestintään. 

L1, L4, L5  

1 KIELEN, KIRJALLISUUDEN 
JA KULTTUURIN 
YMMÄRTÄMINEN 
 
T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään 
kielitietoisuuttaan ja kielen 
peruskäsitteiden tuntemusta 
sekä ohjata tekemään 
havaintoja puhutusta ja 
kirjoitetusta kielestä sekä 
auttaa huomaamaan, että 
omalla kielenkäytöllä on 
vaikutusta toisten 
käyttäytymiseen  

S4 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen:  
 
Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta 
tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja 
tutustumalla kirjoitettuun kieleen 
kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja 
eri puhetavoista, koulussa ja vapaa-ajalla 
esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön 
vaikutuksesta muihin.  
 
Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja ja 
ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, 
runojen ja sanaleikkien avulla. Etsitään 
itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään 
kiinnostusta lukuharrastukseen.  
 
Tutustutaan kuunnellen ja lukien 
monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille 
suunnattuun kirjallisuuteen ja 
mediateksteihin, ja käytetään niitä 
ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan 

L2, L4, L7  
Kannustava vertaisarviointi 
ryhmässä ja turvallinen, luova 
oppimisympäristö, joka 
innostaa oppilasta 
kirjallisuuden ja lastenkulttuurin 
pariin. 
 
Draaman keinot ja 
monipuoliset näytöt, jossa 
kaikkien vahvuuksille on tilaa. 



niiden merkityksestä omassa arjessa. 
Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen 
käyttöön.   
 
Tutustutaan lastenkulttuuriin ja 
tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, 
juhlaperinteisiin sekä joihinkin 
kansanperinteen muotoihin ja 
osallistutaan yhdessä esitysten tai 
muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. 
 
Oppilas erottaa kerronnasta olennaisen, 
osaa kysyä ja kommentoida rakentavasti 
toisten esityksiä. Oppilas tottuu 
tarkkailemaan oman kielenkäyttönsä ja 
erilaisten ilmaisutapojen vaikutusta 
ryhmässä. 
 

1 T13  innostaa oppilasta 
kuuntelemaan ja lukemaan 
lapsille suunnattua 
kirjallisuutta ja valitsemaan 
itseään kiinnostavaa 
luettavaa, kehittämään 
lukuharrastustaan sekä 
ohjata oppilasta kirjaston 
käyttöön  
 

S4 S4 Oppilasta innostetaan kehittämään 
lukuharrastustaan yhteistyössä 
lähikirjaston kanssa. Oppilas tunnistaa 
lastenkirjallisuuden lajeja. Oppilas 
valitsee ja lukee ikä- ja taitotasoaan 
vastaavia tekstejä. Oppilasta 
kannustetaan esittelemään lukemiaan 
kirjoja ja nimeämään tuttuja kirjailijoita. 

L2, L3, L4  

 T14  ohjata oppilasta 
arvostamaan omaa kieltään 
ja kulttuuriaan sekä 
kulttuurista moninaisuutta, 

S4 S4 Oppilasta ohjataan oman kielen 
rikkauksien tuntemiseen ja kulttuurin 
arvostamiseen. Oppilas osallistetaan 
sekä lastenkulttuurin aktiiviseksi 

L2, L4, L7  



tutustuttaa joihinkin 
lastenkulttuurin muotoihin ja 
innostaa niiden käyttäjäksi 
sekä kannustaa tuottamaan 
omaa kulttuuria yhdessä 
muiden kanssa   

käyttäjäksi että tuottajaksi. Oppilas 
osallistuu lastenkulttuuritapahtumiin ja 
tuntee koulun perinteisen juhla- ja 
tapakulttuurin. Oppilas tunnistaa 
mediakulttuurin ilmiöitä omassa 
arjessaan. Tuetaan luontevaa 
kohtaamista ja tutustumista vieraisiin 
kulttuureihin. 
 

 



Vuosiluokka 2 – Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 
 

Tavoite 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Arviointi 

2 VUOROVAIKUTUSTILAN-
TEISSA TOIMIMINEN 
 
T1  ohjata oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
  
 
 

S1 S1 Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen:  
 
Harjoitellaan ympäristön kielellistä 
jäsentämistä ja nimeämistä, 
kuuntelemista, kysymistä, vastaamista 
ja kertomista. Harjoitellaan 
ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa 
kasvokkain tapahtuvissa 
vuorovaikutustilanteissa.  
 
Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. 

Käsitellään erilaisten 
vuorovaikutusharjoitusten, 
keskustelujen ja draaman avulla 
lastenkirjallisuutta, satuja, kertomuksia, 
loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja 
pelejä. 
 
S1 Oppilasta kannustetaan omien 
kokemusten, havaintojen ja 
mielipiteiden selkeään ilmaisuun. 
 

L1, L2, L3 Yhteistoiminnalliset 
arviointikeskustelut erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
Itse- ja vertaisarviointi. 
 
Päivittäinen havainnointi ja 
kannustava palaute, jolla 
rohkaistaan oppilasta 
ilmaisemaan itseään 
rakentavasti ja luovasti. 
 
Ohjaava palaute oppilaan 
taidosta kuunnella ja ottaa toiset 
huomioon. 
 
Palautteella ohjataan oppilasta 
tietoiseksi siitä, että oppiminen 
on vuorovaikutusta. 

 T2  opastaa oppilasta 
kehittämään kieltään ja 
mielikuvitustaan sekä 
vuorovaikutus- ja 

S1 S1 Vahvistetaan oppilaan 
keskustelutaitoja. Oppilas kuuntelee 
keskittyneesti, osaa kertoa, kysellä, 
perustella ja osallistuu rakentavasti 

L1, L2, L7  



yhteistyötaitojaan 
tarjoamalla mahdollisuuksia 
osallistua erilaisiin 
ryhmäviestintätilanteisiin ja 
tutustua niiden käytänteisiin 
 

yhteistyöhön. 

 T3  tukea oppilasta 
vahvistamaan 
ilmaisurohkeuttaan ja ohjata 
häntä ilmaisemaan itseään 
kokonaisvaltaisesti, myös 
draaman avulla 
 

S1 S1 Oppilasta kannustetaan 
tutustumaan lastenkirjallisuuden 
lajeihin sekä media- ja tietoteksteihin. 

L1, L2, L7  

 T4  ohjata oppilasta 
rakentamaan 
viestijäkuvaansa ja 
ymmärtämään, että ihmiset 
viestivät eri tavoin 
 

S1 S1 Tuetaan oppilasta havainnoimaan 
sekä omaa että toisten tapaa viestiä 
ryhmässä. Tuetaan oppilaan 
vastuullista roolia ryhmässä. 
Opastetaan erilaisten viestintätapojen 
arvioinnissa. Oppilas osaa korjata 
ilmaisuaan tarkoituksenmukaisesti. 
Harjoitellaan rakentavan palautteen 
antamista ja saamista. 
 

L1, L2, L7  

2 TEKSTIEN 
TULKITSEMINEN 
 
T5  ohjata ja innostaa 
oppilasta lukutaidon 
oppimisessa ja tekstien 
ymmärtämisen taitojen 
harjoittelussa sekä auttaa 
häntä tarkkailemaan omaa 

S2 S2 Tekstien tulkitseminen:  
 
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan 
siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, 
tavu, sana, virke, lopetusmerkki, 
otsikko, teksti ja kuva.  
 
Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja 
harjoitellaan tekstinymmärtämisen 

L1, L4, L5 Arvioidaan teknisen lukemisen 
sujuvuutta ja tarkkuutta sekä 
oppilaan lukutapaa. 
 
Oppilas arvioi itseään lukijana. 
 
Havainnoidaan ja arvioidaan 
ymmärtävää lukemista 
integroiden eri oppiaineisiin 



lukemistaan strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan 
monimuotoisia ympäristön tekstejä, 
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä 
työskennellään muun muassa kuvien, 
lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten 
tietotekstien ja mediatekstien parissa.  
 
Pohditaan sanojen ja sanontojen 
merkityksiä sekä sananvalintoja 
teksteissä ja laajennetaan 
käsitevarantoa.  
 
Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista 
aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti 
kertovissa, kuvaavissa ja ohjaavissa 
teksteissä sekä opitaan käyttämään 
kerronnan peruskäsitteitä, kuten 
päähenkilö, tapahtumapaikka ja -aika 
ja juoni.  
 
Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, 
keskustellaan tekstien sisällöistä ja 
harjoitellaan tekstin kertomista omin 
sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää 
tekemällä havaintoja ympäristöstä ja 
tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja 
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon 
kertomista toisille. 
 
Vahvistetaan oppilaan teknistä 
lukutaitoa ja ymmärtävän lukemisen 
strategioita. Oppilas osaa arvioida 

(aukkotehtävät, jatkolauseet, 
päättely, avokysymykset) 
 
Suulliset ja kirjalliset 
formatiiviset lukukokeet. 
 
 
Ohjaava palaute, joka rohkaisee 
lastenkirjallisuuden, 
mediatekstien ja 
tiedonhankinnan pariin. 



omaa lukemistaan ja oivaltaa 
lukutaidon merkityksen muussa 
oppimisessa. Tutustutetaan erilaisiin 
lukustrategioihin. 
 

 T6  ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
monimuotoisten tekstien 
merkityksiä ja rakenteita 
sekä laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan tekstien 
tarkastelun yhteydessä  

S2 S2 Oppilasta ohjataan laajentamaan 
sana- ja käsitevarastoaan.  Opastetaan 
oppilasta ennakoimaan lukemaansa, 
tiivistämään ja kertomaan lukemastaan 
omin sanoin. Oppilas harjaantuu 
jäsentämään tekstiä. 

L1, L2, L4  

 

vl Tavoite 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja-
alainen 
osaaminen 

Arviointi 

 

2 
T7  ohjata oppilasta 
hakemaan tietoa eri tavoin  
 

S2 S2 Oppilas etsii aktiivisesti tietoa 
havainnoimalla, haastattelemalla, 
tutkimalla, lukemalla ja tietotekniikkaa 
käyttäen. Oppilasta ohjataan tiedon 
dokumentointiin ja jakamiseen. 
 

L1, L4, L5  

 T8 kannustaa oppilasta 
kiinnostumaan 
lastenkirjallisuudesta, 
mediateksteistä ja muista 
teksteistä luomalla 
myönteisiä lukukokemuksia 
ja elämyksiä sekä 
tarjoamalla mahdollisuuksia 
tiedonhalun tyydyttämiseen 
sekä lukukokemusten 

S2 S2 Oppilas hallitsee kerronnan 
peruskäsitteet ja osaa kuvailla 
päähenkilön, tapahtumapaikan ja -ajan 
sekä kertomuksen juonen. Oppilas 
tuntee lähikirjaston palvelut ja käyttää 
niitä aktiivisesti. 

L2, L4, L5  



jakamiseen 
 

2 TEKSTIEN TUOTTAMINEN 
 
T9  rohkaista ja innostaa 
oppilasta kertomaan 
tarinoita ja mielipiteitä sekä 
kuvaamaan kokemuksiaan 
puhumalla, kirjoittamalla ja 
kuvien avulla   
 

S3 S3 Tekstien tuottaminen:  
 
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, 
käyttämään mielikuvitusta, kertomaan 
tarinoita ja mielipiteitä sekä 
kuvaamaan omia kokemuksia, 
havaintoja ja ajatuksia puhumalla, 
kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja 
yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen 
muuntamista kirjoitetuksi kieleksi ja 
harjoitellaan tekstin suunnittelua.  
 
Tutustutaan kertomiselle ja 
kuvaamiselle tyypillisiin tekstuaalisiin ja 
kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja 
paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen 
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan 
niiden käyttämistä omissa teksteissä.  
 
Opetellaan isojen ja pienten 
tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä 
kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan 
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä 
fonologisen tietoisuuden harjoitteiden 
ja lukemisen avulla.  
 
Harjoitellaan käyttämään omissa 
teksteissä oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja joitakin kirjoitettua kieltä 
koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, 

L1, L4, L5, 
L7 

 
 

Oppilas tekee havaintoja                       
kirjainmallien selkeydestä   
oikeinkirjoituksesta ja 
näppäintaidoistaan. 
                                        
 
Kannustava, ohjaava palaute,  
joka rohkaisee oppilasta 
harjoittelemaan ja käyttämään 
mielikuvitustaan. 
 
Itse- ja vertaisarviointia, joka 
motivoi  sujuvoittamaan omaa 
tekstiä. 
Palautekeskustelut. 
 
Luova- ja asiakirjoittaminen. 
 
Kuva- ja tekstilähtöiset tekstit. 
 
Sanelu- , toisto- ja jatkokirjoitus. 



tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso 
alkukirjain virkkeen alussa ja tutuissa 
erisnimissä. 
 
Luodaan avoin ja kannustava 
oppimisympäristö, jossa oppilas 
rohkaistuu muuntamaan puhuttua 
ilmaisua kirjoitetuksi kieleksi. 
Kannustetaan käyttämään rikasta 
kieltä, mielikuvitusta ja kaikkia aisteja 
kerronnassa. 
 

 T10 ohjata oppilasta 
tuottamaan yksinkertaisia 
kertovia, kuvaavia ja muita 
tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 
 

S3 S3 Oppilas kokee onnistumisen 
elämyksiä karttuvista tietojen 
käsittelytaidoistaan. Oppilas harjaantuu 
arvioimaan tuottamansa tekstin 
sisältöä ja rakennetta. 

L2, L4, L5  

 T11 opastaa oppilasta 
harjaannuttamaan 
käsinkirjoittamisen taitoa ja 
näppäintaitoja sekä ohjata 
oppilasta vähitellen tekstien 
suunnitteluun ja 
rakentamiseen sekä 
tuntemaan oikeinkirjoituksen 
perusasioita ja kirjoitettua 
kieltä koskevia sopimuksia 

S3 S3 Vahvistetaan oikeinkirjoituksen 
perustaitoja kehittämällä kielellistä 
tietoisuutta ja tukemalla yksilöllisesti 
ongelmakohdissa. Pyritään 
systemaattiseen näppäin- ja 
tekstinkäsittelytaitojen jatkumoon. 

L1, L4, L5  

 

vl Tavoite 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus 
 

Laaja-
alainen 

Arviointi 



osaaminen 

2 KIELEN, KIRJALLISUUDEN 
JA KULTTUURIN 
YMMÄRTÄMINEN 
 
T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään 
kielitietoisuuttaan ja kielen 
peruskäsitteiden tuntemusta 
sekä ohjata tekemään 
havaintoja puhutusta ja 
kirjoitetusta kielestä sekä 
auttaa huomaamaan, että 
omalla kielenkäytöllä on 
vaikutusta toisten 
käyttäytymiseen  

S4 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen:  
 
Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta 
tekemällä havaintoja puhutusta 
kielestä ja tutustumalla kirjoitettuun 
kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään 
havaintoja eri puhetavoista, koulussa 
ja vapaa-ajalla esillä olevista kielistä 
sekä kielenkäytön vaikutuksesta 
muihin.  
 
Pohditaan yhdessä sanoja, sanontoja 
ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä 
lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla. 
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja 
herätetään kiinnostusta 
lukuharrastukseen.  
 
Tutustutaan kuunnellen ja lukien 
monimuotoisiin teksteihin, kuten 
lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja 
mediateksteihin, ja käytetään niitä 
ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan 
niiden merkityksestä omassa arjessa. 
Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen 
käyttöön.   
 
Tutustutaan lastenkulttuuriin ja 
tapakulttuuriin omassa 
lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä 

L2, L4, L7  
Oppilas havainnoi oman 
kielenkäytön ja ilmaisutyylin 
vaikutusta ryhmässä. 
 
Ryhmäpalaute yhteisistä 
kirjallisuus- ja 
lastenkulttuurielämyksis-tä. 
 
Draaman keinot 
 
Turvallinen ja luova 
oppimisympäristö, jossa 
jokaisen luovuudelle ja 
vahvuuksille on 
 tilaa. 
 
Ryhmäpalautteet 
yhteistoiminnallisista 
oppimiskokonaisuuk- 
sista (esitykset, draama, 
työpajat, juhlat ja teemapäivät) 
                        



joihinkin kansanperinteen muotoihin ja 
osallistutaan yhdessä esitysten tai 
muiden kulttuurituotteiden tekemiseen. 
 
Oppilaan kielentuntemusta 
vahvistetaan. Oppilas tekee havaintoja 
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. 
Tarkastellaan erilaisen kielenkäytön 
vaikutusta muihin. Oppilas osaa 
kommentoida rakentavasti toisten 
esityksiä. 
 

 T13  innostaa oppilasta 
kuuntelemaan ja lukemaan 
lapsille suunnattua 
kirjallisuutta ja valitsemaan 
itseään kiinnostavaa 
luettavaa, kehittämään 
lukuharrastustaan sekä 
ohjata oppilasta kirjaston 
käyttöön  
 

S4 S4 Tuetaan lukuharrastuksen 
kehittymistä ja kannustetaan 
säännölliseen kirjaston käyttöön. 
Ohjataan lukudiplomin suorittamiseen. 
Luodaan innostava ilmapiiri 
lukukokemusten jakamiseen 
ryhmässä. 

L2, L3, L4  

 T14  ohjata oppilasta 
arvostamaan omaa kieltään 
ja kulttuuriaan sekä 
kulttuurista moninaisuutta, 
tutustuttaa joihinkin 
lastenkulttuurin muotoihin ja 
innostaa niiden käyttäjäksi 
sekä kannustaa tuottamaan 
omaa kulttuuria yhdessä 
muiden kanssa  

S4 S4 Oppilas tuntee ja arvostaa 
suomalaista juhla- ja tapakulttuuria. 
Oppilasta opastetaan 
mediakriittisyyteen ja netin turvalliseen 
käyttöön. Tuetaan luontevaa 
kohtaamista ja tutustumista vieraisiin 
kulttuureihin. 

L2, L4, L7  



 


