
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS – VUOSILUOKAT 3–6 

 

Oppiaineen tehtävä 

Opetuksen erityisenä tehtävänä vuosiluokilla 3- 6 on ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja kirjoitustaitojen ja 

ymmärtävän lukemisen sujuvoittaminen ja tekstivalikoiman laajentaminen ikä- ja taitotasoisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan 

vastuullisesti, asiallisesti , turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti entistä monipuolisemmassa teksti- ja mediaympäristössä. Osana 

oppimaan oppimisen taitoja oppilaita ohjataan tekstilähtöiseen tulkintaan, arviointiin ja tuottamiseen. Kielestä, kirjallisuudesta, 

mediasta ja muusta kulttuurista saadaan tietoa kielellisten taitojen kehittymisen ja tekstien merkitysten tarkastelun myötä. 

Opetuksen tavoitteena on antaa välineitä ja herättää kiinnostus äidinkielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monipuoliseen 

ilmaisuun sekä tarjota elämyksiä kieleen ja kulttuuriin liittyen. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen,  joustava, välittävä, monimediainen  ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden 

näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesti myös 

viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita 

monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun 

ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen 

sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja 

projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden 

opetusta yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon oppimista sekä lukutaidon syvenemistä  luetun 

ymmärtämisesksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja 



vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan ikä ja taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen 

ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien 

tunnistamiseen. Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä 

ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen 

löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-

arvo toteutuu. 

 

Oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3-6 

Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi 

osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja 

tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. 

Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista tukevan, monipuolisen ja erittelevän 

arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentely 

prosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja 

arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon. Yhteistoiminnallisin oppimismenetelmin harjaannutaan vertais- ja prosessiarviointiin. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta 

varten opettaja käyttää valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja 

kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus  

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

sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli 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 kirjal lisuus 

-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.  

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen, lukuharrastuksen sekä sujuvan ja 

monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan 

tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja.  Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja 

lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja 

rakentavan palautteen antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta 

erilaisissa viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää oma mielipiteensä ja perustella se 

ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, 

hyödynnetään draaman toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan 

mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 

S2 Tekstien tulkitseminen 

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa 



lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja 

arvioidaan omaa lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä. Harjoitellaan 

selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden 

hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon 

perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja 

aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia 

teoksia. Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 

laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 

S3 Tekstien tuottaminen 

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä 

toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan 

käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle 

ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 

käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja 

sanajärjestyksen yhteyttä tekstin merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan 

tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna oman tekstin 

tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen 

vaiheita, omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista. Opitaan käyttämään omissa 

teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muisti inpanojen 

tekemistä ja tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia eettisesti 

yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen. 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan 

tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea 

muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 

nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja 

museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan 

arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, 



etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista 

lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja pohditaan 

kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 

 

Vuosiluokka 3 – Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
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VUOROVAIKUTUSTILAN

TEISSA TOIMIMINEN 

T1 opastaa oppilasta 

vahvistamaan taitoaan 

toimia rakentavasti 

erilaisissa 

viestintäympäristöissä 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: 

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia 

harjoitella omien kokemusten, ajatusten 

ja mielipiteiden jakamista, toisten 

kuuntelemista ja rakentavan palautteen 

antamista ja saamista eri 

viestintäympäristöissä.  

 

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa 

vuorovaikutusta erilaisissa 

viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla 

kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää 

oma mielipiteensä ja perustella se ottaen 

toiset huomioon. Harjoitellaan 

ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja 

esitystilanteissa.  

Ohjataan kokonaisilmaisuun, 

 

L1,2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Havainnoidaan oppilaan 

vuorovaikutusta  ja tapaa 

ilmaista itseään ryhmätöissä 

ja keskustelutilanteissa. 

 

Jatkuva ja ohjaava palaute. 

 

Arvioinnissa käytetään 

toiminnallisia, monipuolisia 

näyttöjä ja draaman keinoja. 



hyödynnetään draaman toimintamuotoja 

erilaisten ajankohtaisten aiheiden, 

teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. 

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua 

oman luokan ja kouluyhteisön 

kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen. 

Oppilasta ohjataan ja tuetaan 

ilmaisemaan mielipiteensä selvästi ja 

ymmärrettävästi. Kannustetaan rohkeasti 

jakamaan ajatuksiaan vaihtelevissa 

ryhmissä. 

 

 

 T2 ohjata oppilasta 

huomaamaan omien 

kielellisten ja 

viestinnällisten 

valintojensa vaikutuksia ja 

huomioimaan toisten 

tarpeita ryhmäviestintä- 

tilanteissa 

 

 

 S1 Kannustetaan valitsemaan 

tilanteeseen sopiva, 

tarkoituksenmukainen viestintätapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1,2,3,7  



  T3 ohjata oppilasta 

käyttämään luovuuttaan ja 

ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti erilaisissa 

viestintä- ja 

esitystilanteissa, myös 

draaman avulla 

S1 

 

 

 

S1 Oppilasta kannustetaan luovaan 

ilmaisuun ja tarjotaan monipuolisia, 

innostavia esiintymismahdollisuuksia 

koulussa 

L1,2,4,7 

 

 

 T4 kannustaa oppilasta 

kehittämään myönteistä 

viestijäkuvaa sekä halua ja 

kykyä toimia erilaisissa, 

myös monimediaisissa 

vuorovaikutustilanteissa 

 S1 Oppilaalle kehittyy realistinen käsitys 

omista viestintätaidoista. Ohjataan 

huomioimaan vastaanottaja ja eettiset 

sopimukset omassa viestinnässään. 

  



3 TEKSTIEN 

TULKITSEMINEN 

T5 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan 

lukutaitoaan ja käyttämään 

tekstin  ymmärtämisen 

strategioita sekä 

tarkkailemaan ja 

arvioimaan omaa 

lukemistaan 

S2 S2 Tekstien tulkitseminen: 

Oppilasta ohjataan entistä sujuvampaan 

ääneen ja hiljaa lukemiseen. Ohjataan 

käyttämään erilaisia lukutapoja: 

ennakoivaa, silmäilevää, sanatarkkaa, 

tietoa etsivää ja nopeaa lukemista. 

Kannustetaan oppilasta kiinnittämään 

huomiota lukutaidon sujuvuuteen. 

Tuetaan tarkoituksenmukaisen 

lukustrategian valinnassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1,4,5 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

T6 opastaa oppilasta 

kehittämään 

monimuotoisten tekstien 

erittelyn, arvioinnin ja 

tulkitsemisen taitoja ja 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan sekä 

edistämään 

ajattelutaitojaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten 
kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa 
ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, 
sujuvaa lukemista ja käyttämään 
tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia 
tekstinymmärtämisen strategioita ja 
ajattelutaitoja.  

Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa lukutaitoa. 
Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja 
tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 
tekstejä. Harjoitellaan selittämään, 
vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden 
synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja 
käsitteiden merkityksiä ja niiden 
hierarkioita.  

Opitaan tunnistamaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten 
kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 
tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan 
oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. Luokitellaan sanoja merkityksen 
ja muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri 
sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien 
taipuminen persoona- ja aikamuodoissa.  

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse 
valittua lapsille ja nuorille suunnattua 
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. 
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi 
opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe 
ja teema. Etsitään tietoa eri lähteistä ja 
laajennetaan tietämystä luetun avulla.  

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja 

L1,2,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lähteiden luotettavuutta. 

Harjoitellaan luokittelemaan sanoja niiden 

asiayhteyksissään ja tunnistetaan 

sanontoja, synonyymejä, vastakohtia ja 

ajanilmauksia. Ohjataan oppilasta 

kiinnostumaan siitä, miten kieli toimii. 

Harjoitellaan tunnistamaan: erisnimet, 

yhdyssanat, lauserakenteet ja välimerkit. 

Sanaluokista tunnistetaan substantiivi, 

adjektiivi ja verbi. Tekstitaitoja pyritään 

integroimaan muihin oppiaineisiin.  

 T7 ohjata oppilasta 

tiedonhankintaan, 

monipuolisten 

tietolähteiden käyttöön ja 

tiedon luotettavuuden 

arviointiin 

S2 S2 Harjoitellaan hakemaan tietoa 
haastattelemalla, keskustelemalla, 
lukemalla, kokeilemalla sekä 
tietotekniikkaa käyttäen eri lähteistä. 
Opastetaan lähdekriittisyyteen, tiedon 
muokkaamiseen, tallentamiseen ja 
jakamiseen. 

L1,4,5  

 T8 kannustaa oppilasta 

kehittämään kirjallisuuden 

tuntemusta ja kiinnostusta 

lastenkirjallisuutta, media- 

ja muita tekstejä kohtaan, 

luomalla mahdollisuuksia 

myönteisiin 

lukukokemuksiin ja -

elämyksiin, tiedonhalun 

tyydyttämiseen sekä 

lukukokemuksen 

jakamiseen, myös 

monimediaisissa 

S2 S2 Tarjotaan innostavia lukukokemuksia ja 

rohkaistaan oppilasta valitsemaan ikä- ja 

taitotasoa vastaavaa, monipuolista 

lukemista. 

Harjoitellaan tunnistamaan eri 

kirjallisuuden lajeja. 

Ohjataan erottamaan asiateksti, fakta ja 

fiktio. 

Luodaan innostava oppimisympäristö, 
jossa luonteva lukuelämysten jakaminen 
sujuu. Tutustutaan kirjallisuuden käsitteisiin 
kuten juoni, päähenkilöt, tapahtumapaikka- 

L1,4,5 

 

 



ympäristöissä ja aika. 

 

3 TEKSTIEN 

TUOTTAMINEN 

T9 rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan 

kokemuksiaan, 

ajatuksiaan ja 

mielipiteitään ja vahvistaa 

myönteistä kuvaa 

itsestään tekstien 

tuottajana 

S3 S3 Tekstien tuottaminen: 
 

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä 
monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, 
havaintojen, ajatusten ja mielipiteiden sekä 
toisten tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten se 
näkyy kielellisissä valinnoissa.  

Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja 
näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan 
käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, 
ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle 
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 
Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita 
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään 
niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan 
tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja 
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin 
merkityksiin. 

Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun 
kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan 
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden 
selkeät perustyypit sekä lauseen 
pääjäsenet ja käyttämään tietoa apuna 
oman tekstin tuottamisessa. Opitaan 
käyttämään persoona- ja aikamuotoja 
tekstien aikasuhteiden ilmaisussa.  

Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita, 
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä 

 

L1,2,4,7 

 



palautteen antamista ja vastaanottamista. 
Ohjataan käyttämään omissa teksteissä 
oikeinkirjoituksen perusasioita.  

Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien 
tekstien tuottamisen taitoja, kuten 
muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja 
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää 
sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee 
toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja 
tekijänoikeuksia noudattaen. 

S3 Totutetaan oman tekstin suunnitteluun ja 

arviointiin. Kannustetaan tuottamaan tekstiä 

omien kokemusten, havaintojen ja 

näkemysten pohjalta. Luodaan 

onnistumisen elämyksiä kirjoittamisessa. 

 T10 kannustaa ja ohjata 

oppilasta kielentämään 

ajatuksiaan ja 

harjoittelemaan kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien ja 

kantaa ottavien tekstien 

tuottamisessa, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä 

S3 S3 Oppilasta innostetaan ja ohjataan 

kirjoittamaan erilaisia tekstejä kuten 

mielipide, uutinen, päiväkirja, satu, 

kirjoitelma. Tutkitaan kielen 

vaikuttamiskeinoja ja tutustutaan esim. 

sanomalehden ja mainosten kieleen. 

Ohjataan oppilasta oivaltamaan 

miellekartan, muistiinpanojen ja 

sanalistojen merkitys  kirjoittamisen ja 

muistin tukena. Pohditaan kirjoittamisen 

tarkoitusta ja kirjoitettuun kieleen liittyviä 

sopimuksia. 

L1,4,5,7  

 T11 ohjata oppilasta 

edistämään 

käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen 

S3 S3 Pyritään systemaattiseen 

tekstinkäsittelytaitojen jatkumoon. 

L1,4,5  



sujuvoitumista ja 

vahvistamaan kirjoitetun 

kielen, ja tekstin 

rakenteiden ja 

oikeinkirjoituksen hallintaa 

Varmistetaan lauserakenne. 

 T12 kannustaa oppilasta 

kehittämään tekstin 

tuottamisen prosesseja ja 

taitoa arvioida omia 

tekstejä, tarjota 

mahdollisuuksia tekstin 

tuottamiseen yhdessä, 

rakentavan palautteen 

antamiseen ja saamiseen, 

ohjata ottamaan huomioon 

tekstin vastaanottaja sekä 

toimimaan eettisesti 

verkossa yksityisyyttä ja 

tekijänoikeuksia 

kunnioittaen 

S3 S3 Harjoitellaan yksin ja yhdessä 

suunnittelemaan, muokkaamaan ja 

tuottamaan tekstejä. Totutetaan antamaan 

ja ottamaan vastaan asiallista ja rakentavaa 

palautetta. 

Totutetaan huomioimaan turvallinen, 

eettinen ja yksityisyyttä kunnioittava 

toiminta verkossa. 

Ohjataan noudattamaan tekijänoikeuksia ja 

tutustutaan lähdemerkintöihin. 

L2,4,5,6 

 

 

  

 

3 KIELEN 

KIRJALLISUUDEN JA 

KULTTUURIN 

YMMÄRTÄMINEN 

 

T13 ohjata oppilasta 

vahvistamaan 

S4 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen: 
 

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja 
aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, 
ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. 
Tutkitaan tekstienvälisyyttä 
monimuotoisissa teksteissä.  

Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin 
kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea 

L1,2,4  



kielitietoisuuttaan, innostaa 

häntä tutkimaan ja 

tarkkailemaan kieltä ja sen 

eri muunnelmia ja 

harjaannuttaa käyttämään 

käsitteitä, joiden avulla 

kielestä ja sen rakenteista 

puhutaan ja auttaa 

ymmärtämään kielellisten 

valintojen vaikutuksia 

muiden, oppilaille tuttujen kielten piirteisiin. 
Tutustutaan oppilaille läheisiin 
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 
nykykulttuurissa.  

Hyödynnetään lapsille ja nuorille 
suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa, 
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja 
museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin 
ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä 
ja keskustellaan median roolista oppilaan 
arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
esityksiä.  

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston 
aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, 
etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja 
tuetaan omaehtoista lukemisen ja 
kirjoittamisen harrastamista.  

Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta 
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja 
pohditaan kirjallisuuden herättämiä 
kysymyksiä. 

S4 Oppilasta ohjataan arvostamaan omaa 

äidinkieltään ja tutustumaan suomen kielen 

vivahteisiin. Kannustetaan näkemään 

kielen rikkaus. Vertaillaan kielen rakennetta 

muihin kieliin ja autetaan löytämään kielten 

yhteisiä säännönmukaisuuksia. 

 T14 kannustaa oppilasta 

laajentamaan 

tekstivalikoimaansa ja 

S4 S4 Oppilas tutustutetaan lähikirjaston 

peruspalveluihin. Vahvistetaan 

lukuharrastusta esim. lukudiplomein. 

L2,4,5,7  



lukemaan lapsille ja nuorille 

suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista 

lukuharrastukseen ja 

lukuelämysten jakamiseen 

ja kirjaston aktiiviseen 

käyttöön 

Ohjataan valitsemaan ikä- ja taitotasoista 

luettavaa. Pyritään näkemään 

monilukutaidon merkitys kaikessa 

oppimisessa. 

 T15 tukea oppilasta 

kielellisen ja kulttuurisen 

identiteetin rakentamisessa 

ja ohjata arvostamaan eri 

kulttuureja ja kieliä sekä 

luoda oppilaalle 

mahdollisuuksia media- ja 

kulttuuritarjontaan 

tutustumiseeen sekä oman 

kulttuurin tuottamiseen 

S4 S4 Ohjataan tarkastelemaan kirjallisuuden, 

lastenkulttuurin ja median roolia oppilaan 

arjessa. Rohkaistaan tutustumaan muiden 

kulttuurien tapoihin ja edustajiin ja autetaan 

näkemään erilaisuus rikkautena.  

Luodaan kannustava oppimisympäristö, 

jossa oppilas rohkaistuu sekä kulttuuria 

luovaksi tuottajaksi että kulttuurin 

aktiiviseksi kuluttajaksi. 

L2,4,6,7  

 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 4 – Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

4 VUOROVAIKUTUSTILAN-

TEISSA TOIMIMINEN 

T1 opastaa oppilasta 

vahvistamaan taitoaan 

toimia rakentavasti 

erilaisissa 

viestintäympäristöissä 

S1 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: 

Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia 

harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden jakamista, toisten 

kuuntelemista ja rakentavan palautteen 

antamista ja saamista eri 

viestintäympäristöissä.  

Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa 

vuorovaikutusta erilaisissa 

viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla 

kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää 

oma mielipiteensä ja perustella se ottaen 

toiset huomioon. Harjoitellaan 

ilmaisukeinoja erilaisissa viestintä- ja 

esitystilanteissa.  

Ohjataan kokonaisilmaisuun, 

hyödynnetään draaman toimintamuotoja 

erilaisten ajankohtaisten aiheiden, 

teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. 

Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman 

luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen. 

Oppilasta ohjataan ja tuetaan ilmaisemaan 

ja perustelemaan mielipiteensä. 

L1,2,7  

Havainnoidaan oppilaan 

vuorovaikutusta ja tapaa 

ilmaista itseään ryhmätöissä 

ja keskustelutilanteissa. 

Jatkuvaa, ohjaavaa palautetta 

tarkoituksenmukaisesta 

toiminnasta 

vuorovaikutustilanteissa. 



Osallistetaan ja kannustetaan erilaisiin 

keskustelu- , esiintymis- ja puhetilanteisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 ohjata oppilasta 

huomaamaan omien 

kielellisten ja 

viestinnällisten valintojensa 

vaikutuksia ja 

huomioimaan toisten 

tarpeita ryhmäviestintä- 

tilanteissa 

S1 S1 Oppilasta ohjataan aktiivisesti 

kuuntelemaan toisia ja kunnioittamaan 

erilaisia mielipiteitä. Kannustetaan 

valitsemaan tilanteeseen sopiva ja 

tarkoituksenmukainen viestintätapa.   

L1,2,3,7   

T3 ohjata oppilasta 

käyttämään luovuuttaan ja 

ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti erilaisissa 

viestintä- ja 

esitystilanteissa, myös 

draaman avulla 

 

 S1 Luodaan avoin ja myönteinen 

oppimisympäristö, jossa jokaisen 

osallisuus, luovuus ja vahvuudet  

huomioidaan ilmaisuharjoituksissa ja 

esityksissä. 

 

L1,2,4,7 

 

T4 kannustaa oppilasta 

kehittämään myönteistä 

viestijäkuvaa sekä halua ja 

kykyä toimia erilaisissa, 

myös monimediaisissa 

vuorovaikutustilanteissa 

 

 

 S1 Oppilasta ohjataan toimimaan 

tarkoituksenmukaisesti erilaisissa 

viestintätilanteissa. 

 

L1,2,3,4 



4 TEKSTIEN 

TULKITSEMINEN 

T5 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan 

lukutaitoaan ja käyttämään 

tekstinymmärtämisen 

strategioita sekä 

tarkkailemaan ja 

arvioimaan omaa 

lukemistaan 

S2 S2 Tekstien tulkitseminen:  

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten 
kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa 
ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, 
sujuvaa lukemista ja käyttämään 
tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia 
tekstinymmärtämisen strategioita ja 
ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan 
omaa lukutaitoa. Syvennetään tekstin 
tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla 
monimuotoisia tekstejä.  

Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja 
pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, 
kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden 
merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan 
tunnistamaan kertovien, kuvaavien, 
ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa 
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja 
kielen piirteistä tekstejä tutkimalla.  

Luokitellaan sanoja merkityksen ja 
muodon perusteella (sanaluokat). 
Pohditaan, millaisia merkityksiä eri 
sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien 
taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. 
Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse 
valittua lapsille ja nuorille suunnattua 
kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. 
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi 
opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe 
ja teema.  

Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan 
tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan 

 

L1,4,5 



arvioimaan tekstien ja lähteiden 
luotettavuutta. 

S2 Kannustetaan oppilasta tarkkailemaan 

omaa lukemistaan. Erilaiset luetun 

ymmärtämisen strategiat otetaan käyttöön 

osana oppimaan oppimisen taitoja. 

 

 T6 opastaa oppilasta 

kehittämään 

monimuotoisten tekstien 

erittelyn, arvioinnin ja 

tulkitsemisen taitoja ja 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan sekä 

edistämään 

ajattelutaitojaan 

 

S2 S2 Harjoitellaan tunnistamaan sanojen 

tehtäviä lauseessa. Harjoitellaan verbin 

persoonamuodot, sanaluokat ja kehitetään 

lausetajua: pää- ja sivulause, lausetyypit ja 

pilkun käyttö. 

 

L1,2,4,5 

 

 

 T7 ohjata oppilasta 

tiedonhankintaan, 

monipuolisten 

tietolähteiden käyttöön ja 

tiedon luotettavuuden 

arviointiin 

 

 S2 Monipuolistetaan kirjaston käyttöä 

tiedon hankinnassa ja tutustutaan 

monimediaisiin tietolähteisiin ja niiden 

luotettavuuteen. Opastetaan 

lähdekriittisyyteen, lähteiden tarkkaan 

kirjaamiseen, tiedon muokkaamiseen, 

tallentamiseen ja jakamiseen. Luodaan 

välittävä ja joustava oppimisympäristö, 

jossa pyritään tutkivaan ja yhteisölliseen 

tiedon tuottamiseen. 

 

L1,4,5 

 

 



 T8 kannustaa oppilasta 

kehittämään kirjallisuuden 

tuntemusta ja kiinnostusta 

lastenkirjallisuutta, media- 

ja muita tekstejä kohtaan, 

luomalla mahdollisuuksia 

myönteisiin 

lukukokemuksiin ja -

elämyksiin, tiedonhalun 

tyydyttämiseen sekä 

lukukokemuksen 

jakamiseen, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä 

 

S2 S2 Rohkaistaan ja ohjataan oppilasta 

tutustumaan kirjallisuuden eri lajeihin ja 

valitsemaan ikä- ja taitotasoa vastaavaa, 

monipuolista, kiinnostavaa lukemista. 

Ohjataan erottamaan asiateksti, fakta ja 

fiktio. Dokumentoidaan ja jaetaan 

lukuelämyksiä myös monimediaisessa 

ympäristössä. Luodaan innostava 

oppimisympäristö, jossa luonteva 

lukuelämysten jakaminen sujuu. Luetaan 

luokan yhteinen ja valinnainen 

kokonaisteos sekä diplomikirjat. 

L1,4,5 Havainnoidaan kielellisen 

tietoisuuden ja kulttuurin 

tuntemuksen edistymistä. 

Arvioidaan oppilaan 

lukuharrastuneisuutta ja 

osallisuutta kulttuurin 

kuluttajana ja tuottajana. 

Arvioinnissa käytetään 

draaman keinoja. 

Vertaisarviointi. 

Monipuoliset näytöt. 

Palautteella rohkaistaan 

laajentamaan 

tekstivalikoimaa. 

 

4 TEKSTIEN 

TUOTTAMINEN 

T9 rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan 

kokemuksiaan, ajatuksiaan 

ja mielipiteitään ja 

vahvistaa myönteistä 

kuvaa itsestään tekstien 

tuottajana 

 

S3 S3 Tekstien tuottaminen: 

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä 
monimuotoisia tekstejä omien 
kokemusten, havaintojen, ajatusten ja 
mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta.  

Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, 
miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. 
Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja 
näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan 
käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, 
ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle 
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.  

L1,2,4,7  



Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita 
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään 
niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan 
tekstien elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja 
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin 
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota 
kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.  

Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, 
päälause ja sivulauseiden selkeät 
perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja 
käyttämään tietoa apuna oman tekstin 
tuottamisessa.  

Opitaan käyttämään persoona- ja 
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden 
ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin 
tuottamisen vaiheita, omien tekstien 
tarkastelua ja arviointia sekä palautteen 
antamista ja vastaanottamista.  

Opitaan käyttämään omissa teksteissä 
oikeinkirjoituksen perusasioita. 
Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien 
tekstien tuottamisen taitoja, kuten 
muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, 
ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja 
merkintää sekä tiedostetaan, miten 
verkossa tulee toimia eettisesti 
yksityisyyttä kunnioittaen ja 
tekijänoikeuksia noudattaen. 

S3 Harjoitellaan perustelemaan ja 

puolustamaan omia mielipiteitä. Luodaan 

onnistumisen elämyksiä kirjoittamisessa. 



 

 T10 kannustaa ja ohjata 

oppilasta kielentämään 

ajatuksiaan ja 

harjoittelemaan kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien ja 

kantaa ottavien tekstien 

tuottamisessa, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä 

 

S3 S3 Tutkitaan kielen vaikuttamiskeinoja ja 

tutustutaan esim. sanomalehden ja 

mainosten kieleen. Vahvistetaan  

miellekartan, muistiinpanojen ja 

sanalistojen käyttöä tekstin  jäsentelyn ja 

muistin tukena. Pohditaan kirjoittamisen 

tarkoitusta ja kirjoitettuun kieleen liittyviä 

sopimuksia. 

 

L1,4,5,7  

 T11 ohjata oppilasta 

edistämään 

käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen 

sujuvoitumista ja 

vahvistamaan kirjoitetun 

kielen, ja tekstin 

rakenteiden ja 

oikeinkirjoituksen hallintaa 

 

S3 S3 Varmistetaan oikeinkirjoitus ja selkeä 

käsinkirjoittaminen. Pyritään 

systemaattiseen näppäin-  ja 

tekstinkäsittelytaitojen  jatkumoon. 

Harjoitellaan tunnistamaan puhutun ja 

kirjoitetun kielen eroja. 

 

L1,4,5  

 T12 kannustaa oppilasta 

kehittämään tekstin 

tuottamisen prosesseja ja 

taitoa arvioida omia 

tekstejä, tarjota 

mahdollisuuksia tekstin 

S3 S3 Oppilas totutetaan suunnittelemaan, 

muokkaamaan, viimeistelemään ja 

tallentamaan tekstejä.  

Totutetaan huomioimaan eettinen ja 

yksityisyyttä kunnioittava toiminta 

L2,4,5,6  



tuottamiseen yhdessä, 

rakentavan palautteen 

antamiseen ja saamiseen, 

ohjata ottamaan huomioon 

tekstin vastaanottaja sekä 

toimimaan eettisesti 

verkossa yksityisyyttä ja 

tekijänoikeuksia 

kunnioittaen 

 

verkossa. 

Ohjataan noudattamaan tekijänoikeuksia. 

 

4 KIELEN, 

KIRJALLISUUDEN 

JAKULTTUURIN 

YMMÄRTÄMINEN 

T13 ohjata oppilasta 

vahvistamaan 

kielitietoisuuttaan, innostaa 

häntä tutkimaan ja 

tarkkailemaan kieltä ja sen 

eri  muunnelmia ja 

harjaannuttaa käyttämään 

käsitteitä, joiden avulla 

kielestä ja sen rakenteista 

puhutaan ja auttaa 

ymmärtämään kielellisten 

valintojen vaikutuksia 

 

S4 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen: 

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja 
aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, 
ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. 
Tutkitaan tekstienvälisyyttä 
monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan 
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja 
kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.  

Tutustutaan oppilaille läheisiin 
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 
nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja 
nuorille suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, 
elokuvia, teatteria ja museoita. 
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja 
ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja 
keskustellaan median roolista oppilaan 
arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
esityksiä.  

Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston 

 

L1,2,4 

 



aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön, 
etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja 
tuetaan omaehtoista lukemisen ja 
kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- 
ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua 
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta 
klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua 
tietokirjallisuutta ja pohditaan kirjallisuuden 
herättämiä kysymyksiä. 

Oppilasta ohjataan tunnistamaan suomen 

kielen rikkauksia ja vivahteita. 

Tarkastellaan ryhmässä erilaisen kielen ja 

ilmaisun vaikuttavuutta esim. yleiskieli, 

murre, slangi, kirjakieli. Vertaillaan kielen 

rakennetta muihin kieliin ja autetaan 

löytämään kielten yhteisiä 

säännönmukaisuuksia. 

 

 T14 kannustaa oppilasta 

laajentamaan 

tekstivalikoimaansa ja 

lukemaan lapsille ja nuorille 

suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista 

lukuharrastukseen ja 

lukuelämysten jakamiseen 

ja kirjaston aktiiviseen 

käyttöön 

 

S4 

 

S4 Tuetaan lukuharrastusta monipuolisesti 

yhteisöllisen oppimisen ja osallisuuden 

keinoin.  Vahvistetaan lukuharrastuksen 

säilymistä mm. lukudiplomein. Pyritään 

näkemään monilukutaidon merkitys 

kaikessa oppimisessa. 

 

L2,4,5,7  



 T15 tukea oppilasta 

kielellisen ja kulttuurisen 

identiteetin rakentamisessa 

ja ohjata arvostamaan eri 

kulttuureja ja kieliä sekä 

luoda oppilaalle 

mahdollisuuksia media- ja 

kulttuuritarjontaan 

tutustumiseeen sekä oman 

kulttuurin tuottamiseen 

 

S4 S4 Ohjataan näkemään oman äidinkielen 
ainutlaatuisuus ja merkitys maailmankuvan 
ja identiteetin luojana. Tutustutetaan 
kirjakielen kehitykseen, suomalaiseen 
kansanperinteeseen sekä juhla- ja 
tapakulttuuriin. Ohjataan tarkastelemaan ja 
arvioimaan nykykulttuurin suuntauksia. 
Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
lähiympäristön media- ja kulttuuritarjonta. 

L2,4,6,7  

 

 

  



Vuosiluokka 5 – Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 
Tavoite 

 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 

 

Laaja-alainen 
osaaminen 

                    

    Arviointi                         

5 VUOROVAIKUTUSTILAN-
TEISSA TOIMIMINEN 

 
T1 opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasti 
erilaisissa 
viestintäympäristöissä 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 S1 vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen:  
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia 
harjoitella omien kokemusten, 
ajatusten ja mielipiteiden jakamista, 
toisten kuuntelemista ja rakentavan 
palautteen antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä.  
 
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa 
vuorovaikutusta erilaisissa 
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja 
olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja 
esittää oma mielipiteensä sekä 
perustella se ottaen toiset huomioon.  
 
Harjoitellaan ilmaisukeinoja erilaisissa 
viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan 
kokonaisilmaisuun, hyödynnetään 
draaman toimintamuotoja erilaisten 
ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja 
kirjallisuuden käsittelyssä. Tarjotaan 
mahdollisuuksia osallistua oman 
luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen.   
 

Oppilas saa esiintymisvarmuutta ja 

ymmärtää harkinnan ja tilannetajun 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
L1, L2, L7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viidennellä luokalla 
käytetään aikaa oppilaiden 
itsearvioinnin harjoitteluun 
niin, että oppilaalle kehittyy 
realistinen kuva itsestä 
viestijänä, lukijana ja 
kirjoittajana. 
 
Arvioinnissa huomioidaan 
oppilaan aktiivisuus ja 
osallisuus 
vuorovaikutuksessa. 
Pyritään rakentavaan 
vertaisarviointiin joustavissa 
ryhmissä. 
 
Perusasiat arvioidaan 
formatiivisin, suullisin ja 
kirjallisin testein, joiden avulla 
seulotaan myös lisätuen 
tarve. 
 
Kannustavalla palautteella ja 
arviointikeskusteluilla 
pyritään säilyttämään 
oppimismotivaatiota kaikilla 
lukemisen ja kirjoittamisen 
taitotasoilla. 
 
 

   



merkityksen viestinnässään.  

 T2 ohjata oppilasta 
huomaamaan omien 
kielellisten ja viestinnällisten 
valintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten 
tarpeita 
ryhmäviestintätilanteissa 
 

 Harjaantuu havainnoimaan erilaisten 
viestintätäpojen vaikuttavuutta. 

L1,2,3,7     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T3 ohjata oppilasta 
käyttämään luovuuttaan ja 
ilmaisemaan itseään 
monipuolisesti erilaisissa 
viestintä- ja 
esitystilanteissa, myös 
draaman avulla 

S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppilasta ohjataan valitsemaan 
tarkoituksenmukainen kieli ja 
viestintäväline vastaanottajat 
huomioiden. 
 

 
L1,2,3,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvioinnissa huomioidaan 
tutkiva ja toiminnallinen 
oppiminen sekä draaman 
keinot. 

   

 T4 kannustaa oppilasta 
kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
 

S1 Kannustetaan oivaltamaan 
myönteisen ilmapiirin merkitys 
viestintätilanteissa. 

L1, 2, 4, 7 
 

    

5 

 
 

TEKSTIEN 
TULKITSEMINEN 

 
T5 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin 

S2 
 
 
 
 
 

S2 Tekstien tulkitseminen:  
 
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten 
kaunokirjallisuuden lukemista ja 
käyttämään tilanteeseen ja 
tavoitteeseen sopivia 

 
 
   
 
  

 

 
Arvioidaan teknisen 
lukemisen tarkkuutta ja 
sujuvuutta monipuolisten 
tekstien äärellä. 
 

   



ymmärtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekstinymmärtämisen strategioita ja 
ajattelutaitoja. 
 
Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa 
lukutaitoa. Syvennetään tekstin 
tulkinnan taitoja tutkimalla ja 
vertailemalla monimuotoisia tekstejä.  
 
Harjoitellaan selittämään, 
vertailemaan ja pohtimaan sanojen, 
niiden synonyymien, kielikuvien, 
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä 
ja niiden hierarkioita.  
 
Opitaan tunnistamaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden 
tietoja kielen piirteistä tekstejä 
tutkimalla. Luokitellaan sanoja 
merkityksen ja muodonperusteella . 
 

Pohditaan, millaisia merkityksiä eri 

sijamuodot sisältävät ja opitaan 

verbien taipuminen persoona- ja 

aikamuodoissa.  

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja 

itse valittua lapsille ja nuorille 

suunnattua kirjallisuutta, myös 

kokonaisia teoksia. Aiemmin opittujen 

käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään 

käsitteitä kertoja, aihe ja teema. 

Etsitään tietoa eri lähteistä ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
L1,2,3,4 
 

Suullisia ja kirjallisia kokeita 
luetun- ymmärtämisestä 
integroiden eri oppiaineisiin. 
 
Ohjaavaa palautetta eri 
lukustrategioiden käytöstä 
yleensä oppimisessa. 



laajennetaan tietämystä luetun avulla. 

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja 

lähteiden luotettavuutta.  

Oppilas kartuttaa sana- ja 

käsitevarastoaan ja harjaantuu 

näkemään ajattelutaitojen merkityksen 

kaikessa oppimisessa.  Tuetaan 

sitoutumista säännölliseen 

lukemiseen ja ylläpidetään 

lukumotivaatiota kaikilla taitotasoilla.  

 
 
 
 

 T6 opastaa oppilasta 
kehittämään 
monimuotoisten tekstien 
erittelyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen taitoja ja 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajattelutaitojaan 

sujuvoittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 
 

S2 Monimuotoisten tekstien pohjalta 

harjoitellaan lukukokemusten 

jakamista ryhmässä. Luetaan luokan 

yhteinen ja valinnainen kokonaisteos 

sekä diplomikirjat. 

 

L1,4,5 
 

    

 T7 ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten tietolähteiden 
käyttöön ja tiedon 
luotettavuuden arviointiin 

 

S2 Oppilasta kannustetaan etsimään, 

vertailemaan ja tuottamaan uutta 

tietoa.  

 

L1,2,4,5 

 
    

 T8 kannustaa oppilasta 
kehittämään kirjallisuuden 
tuntemusta ja kiinnostusta 

S2 Oppilas harjaantuu tiedon 
dokumentointiin ja jakamiseen 
monimediaisessa ympäristössä 

L1,4,5     



lastenkirjallisuutta, media- ja 
muita tekstejä kohtaan, 
luomalla mahdollisuuksia 
myönteisiin 
lukukokemuksiin ja -
elämyksiin, tiedonhalun 
tyydyttämiseen sekä luku- 
kokemuksen jakamiseen, 
myös monimediaisissa 
ympäristöissä 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKSTIEN TUOTTAMINEN 
 

T9 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipiteitään 
ja vahvistaa myönteistä 
kuvaa itsestään tekstien 
tuottajana 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

S3 Tekstien tuottaminen: 
 

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-
fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä 
omien kokemusten, havaintojen, 
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten 
tekstien pohjalta. Pohditaan 
kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, miten 
se näkyy kielellisissä valinnoissa.  
 
Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja 
näppäintaitoja. Tutkitaan ja 
harjoitellaan käyttämään kertomiselle, 
kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa 
ottavalle ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä 
ja tekstuaalisia piirteitä.  
 
Harjoitellaan tekstien otsikointia, 
rakenteita ja kappalejakoa, sekä 
opitaan käyttämään niitä omissa 
teksteissä. Harjoitellaan tekstien 
elävöittämistä ja tarkastellaan 
sananvalintojen, sanontojen ja 
sanajärjestyksen yhteyttä tekstin 
merkityksiin.  

 
L1,2,4,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvioidaan oppilaan 
edistymistä 
oikeinkirjoituksessa ja 
sidosteisen tekstin 
tuottamisen vaiheissa. 
 
Jatkuva palaute näppäily- ja 
tekstinkäsittelytaitojen 
edistymisestä 
 
 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja 
puhutun kielen eroihin. Opitaan 
tunnistamaan tekstistä virke, päälause 
ja sivulauseiden selkeät perustyypit 
sekä lauseen pääjäsenet ja 
käyttämään tietoa apuna oman 
tekstintuottamisessa.  
 

Opitaan käyttämään persoona- ja 
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden 
ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin 
tuottamisen vaiheita, omien tekstien 
tarkastelua ja arviointia sekä 
palautteen antamista ja 
vastaanottamista. Opitaan 
käyttämään omissa teksteissä 
oikeinkirjoituksen perusasioita.  
 
Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien 
tekstien tuottamisen taitoja, kuten 
muistiinpanojen tekemistä ja 
tiivistämistä, ja harjoitellaan lähteiden 
käyttöä ja merkintää sekä 
tiedostetaan, miten verkossa tulee 
toimia eettisesti yksityisyyttä 
kunnioittaen ja tekijänoikeuksia 
noudattaen. 
 

Luodaan avoin ja kannustava 

oppimisympäristö, jossa jokainen 

rohkaistuu käyttämään luovuuttaan ja 

mielikuvitustaan kirjoitelmissaan. 

Säilytetään myönteinen oppijakuva 

kaikilla kirjoittamisen taitotasoilla. 



 
 

 T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja 
kantaa ottavien tekstien 
tuottamisessa, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S3 Totutetaan sekä tekstilähtöiseen 
kirjoittamiseen että omien fiktiivisten ja 
asiatekstien luomiseen. Ohjataan 
arvioimaan oman tekstin sisältöä, 
rakennetta ja vaikuttavuutta 
suhteessa tekstin tavoitteeseen ja 
vastaanottajaan. Harjoitellaan 
huomaamaan tekstien välisyys ja 
verkkolinkkien käyttö tekstin 
tuottamisessa. Tuotetaan 
onnistumisen elämyksiä karttuvista 
tekstinkäsittelytaidoista 
monimediaisessa 
oppimisympäristössä ja turvataan 
taitojen jatkumo. 
 

 

L1,4,5,7     

 T11 ohjata oppilasta 
edistämään 
käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen, ja tekstin 
rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa 
 

S3 Ohjataan kirjoitettua kieltä koskeviin 
sopimuksiin ja varmistetaan 
lauseopilliset periaatteet. 

L1,4,5 
 

    

 T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja 
taitoa arvioida omia 
tekstejä, tarjota 
mahdollisuuksia tekstin 
tuottamiseen yhdessä, 

S3 Ohjataan oppilasta tarkastelemaan 
kirjoitetun kielen vaikutusta 
vastaanottajaan. Ohjataan lähteiden 
käyttämiseen ja huolelliseen lähteiden 
merkitsemiseen. 

L2,4,5,6     



rakentavan palautteen 
antamiseen ja saamiseen, 
ohjata ottamaan huomioon 
tekstin vastaanottaja sekä 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 
 

  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIELEN, 
KIRJALLISUUDEN JA 
KULTTUURIN 
YMMÄRTÄMINEN 

 
 
T13 ohjata oppilasta 
vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, innostaa 
häntä tutkimaan ja 
tarkkailemaan kieltä ja sen 
eri muunnelmia ja 
harjaannuttaa käyttämään 
käsitteitä, joiden avulla 
kielestä ja sen rakenteista 
puhutaan ja auttaa 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen vaikutuksia 

 
 
 

S4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen: 
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja 
aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, 
ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. 
Tutkitaan tekstienvälisyyttä 
monimuotoisissa teksteissä.  
 
Tutustutaan oppilaan omaan ja muihin 
kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan 
suomea muiden, oppilaille tuttujen 
kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille 
läheisiin kansanperinteen lajeihin ja 
niiden jatkajiin nykykulttuurissa.  
 
Hyödynnetään lapsille ja nuorille 
suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi 
kirjastoa, elokuvia, teatteria ja 
museoita. Tarkastellaan 
mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle 
tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan 
median roolista oppilaan arjessa.  
 
Huomioidaan asiallinen juhla- ja 
tapakulttuuri. Vahvistetaan tietämystä 

L1,2,4     



nykykulttuurin suuntauksista. 
Ohjataan oppilasta arvioimaan itseään 
sekä kulttuurin kuluttajana että 
tuottajana.  
 
Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan 
kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen 
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa 
luettavaa ja tuetaan omaehtoista 
lukemisen ja kirjoittamisen 
harrastamista.  
 
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta 
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua 
tietokirjallisuutta ja pohditaan 
kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä. 
 
Kannustetaan oppilasta arvioimaan 
kielen ja ilmaisutapojen eri vivahteita 
ja vaihtelua tilanteen ja aiheen 
mukaisesti. Harjaannutaan 
oivaltamaan kielelliset 
vaikutusmahdollisuudet ja tehokeinot 
viestinnässä. 

 T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan 
tekstivalikoimaansa ja 
lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta 
sekä rohkaista 
lukuharrastukseen ja 
lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen 

S4 Innostetaan jakamaan 
lukukokemuksia ryhmässä. Autetaan 
oppilasta näkemään, miten kehittyvä 
lukuharrastus tukee kaikkea 
oppimista. 

L2,4,5,7 
 

    



käyttöön 
 

 T15 tukea oppilasta 
kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa 
ja ohjata arvostamaan eri 
kulttuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan 
tutustumiseeen sekä oman 
kulttuurin tuottamiseen 

S4 Ohjataan oppilasta tuntemaan ja 
arvostamaan oman kielen, kulttuurin 
ja kansanperinteen rikkautta ja 
moninaisuutta. Tuetaan 
mahdollisuuksia kohdata luontevasti 
vieraita kulttuureita. 

L2,4,6,7     

 

 

Vuosiluokka 6 – Suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl Tavoite 
 

Sisäl-
löt 

Sisällön tarkennus 
 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Arviointi  

6 

 
 
 
 
 

VUOROVAIKUTUSTILAN-
TEISSA TOIMIMINEN 
 

T1  opastaa oppilasta 
vahvistamaan taitoaan 
toimia rakentavasti 
erilaisissa 
viestintäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä 
  

S1 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: 
 
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia 
harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja 
mielipiteiden jakamista, toisten 
kuuntelemista ja rakentavan palautteen 
antamista ja saamista eri 
viestintäympäristöissä.  
 
Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa 
vuorovaikutusta erilaisissa 
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla 
kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää 
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen 
toiset huomioon.   
 
Ohjataan kokonaisilmaisuun, 

L1, L2, L7 

 
 
 
 
 
 

Oman oppimisprosessin 
itsearviointitaitoja 
syvennetään. 
 
Rakentavaa 
vertaisarviointia 
puheviestintä- ja 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
Arvioidaan 
kokonaisilmaisua, 
viestinnän vaikuttavuutta 
erilaisissa konteksteissa 
ja vastaanottajan 
huomioimista. 
 
Kannustava palaute, 



hyödynnetään draaman toimintamuotoja 
erilaisten ajankohtaisten aiheiden, 
teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä. 
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua 
oman luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja 
toteutukseen. 
 

Oppilas harjaantuu seuraamaan 
ajankohtaisia asioita ja ottamaan 
rakentavasti kantaa niihin. 
 
 
 

palautekeskustelut, joissa 
vahvistetaan oppilaan 
tietoisuutta ilmaisutaitojen 
kehittymisestä. 

 T2 ohjata oppilasta 
huomaamaan omien 
kielellisten ja viestinnällisten 
valintojensa vaikutuksia ja 
huomioimaan toisten 
tarpeita 
ryhmäviestintätilanteissa 
 

 Oppilas harjoittelee erilaisia rooleja 
ryhmässä. 

L1, L2, L3, L7  

 
 
 
 
 
 

T3 ohjata oppilasta 
käyttämään luovuuttaan ja 
ilmaisemaan itseään 
monipuolisesti erilaisissa 
viestintä- ja esitystilanteissa, 
myös draaman avulla 
 

S1  L1, L2, L4, L7  

 
 
 
 
 
 

T4  kannustaa oppilasta 
kehittämään myönteistä 
viestijäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, 
myös monimediaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
 

S1 Oppilasta ohjataan tiedostamaan itsensä 
kielenkäyttäjänä ja vaikuttajana. Oppilas 
harjaantuu hyödyntämään viestinnästään 
saamaansa palautetta. Tarjotaan 
mahdollisuuksia monimediaisten esitysten 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

L1, L2, L3, L4  



6 

 
 

TEKSTIEN 
TULKITSEMINEN 
 

T5 ohjata oppilasta 
sujuvoittamaan lukutaitoaan 
ja käyttämään tekstin 
ymmärtämisen strategioita 
sekä tarkkailemaan ja 
arvioimaan omaa 
lukemistaan 

S2 S2 Tekstien tulkitseminen: 
 

Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten 

kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa 

ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, 

sujuvaa lukemista ja käyttämään 

tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia 

tekstinymmärtämisen strategioita ja 

ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan 

omaa lukutaitoa.  

Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja 

tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia 

tekstejä. Harjoitellaan selittämään, 

vertailemaan ja pohtimaan sanojen, 

niiden synonyymien, kielikuvien, 

sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja 

niiden hierarkioita.  

Opitaan tunnistamaan kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten 

kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä. Laajennetaan 

oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä 

tutkimalla. Luokitellaan sanoja 

merkityksen ja muodon perusteella.  

Opastetaan huomaamaan, millaisia 

merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja 

syvennetään käsitystä verbien 

taipumisesta persoona- ja 

aikamuodoissa.  

Luetaan ja kuunnellaan yhteisesti ja itse 

 
L1, L4, L5 

 
Oppilaan itsearviointia ja 
vertaisarviointia omien 
lukustrategioiden ja 
monilukutaidon 
kehittymisestä. 
 
 



valittua lapsille ja nuorille suunnattua 

kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia. 

Rohkaistaan tutustumaan myös itselle 

vieraisiin tekstityyppeihin. Aiemmin 

opittujen käsitteiden lisäksi opitaan 

käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja 

teema.   

Etsitään tietoa eri lähteistä ja 

laajennetaan tietämystä luetun avulla. 

Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja 

lähteiden luotettavuutta. 

Tuetaan monilukutaidon kehittymistä ja 
autetaan näkemään sen merkitys 
kaikessa oppimisessa. Vahvistetaan 
kykyä hankkia, tuottaa, esittää, arvioida, 
muokata ja arvottaa tietoa erilaisissa 
ympäristöissä ja tilanteissa. 
 

 
 

T6 opastaa oppilasta 
kehittämään 
monimuotoisten tekstien 
erittelyn, arvioinnin ja 
tulkitsemisen taitoja ja 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan sekä 
edistämään ajattelutaitojaan 
 

S2 Ohjataan tunnistamaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja kantaaottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 
Laajennetaan kielen rakenteen 
tuntemusta: sijamuodot. 

L1, L2, L4, L5  

 T7 ohjata oppilasta 
tiedonhankintaan, 
monipuolisten 
tiedonlähteiden käyttöön ja 
tiedon luotettavuuden 
arviointiin 
 

S2  Varmistetaan TVT-taitojen jatkumo. 
Totutetaan tutkivaan, luovaan ja eettisesti 
kestävään tiedonhallintaan. Tunnistetaan 
TVT:n mahdollisuudet vaikuttamisen 
keinona ja verkostoitumisen välineenä. 

L1, L4, L5  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T8 kannustaa oppilasta 
kehittämään 
kirjallisuudentuntemusta ja 
kiinnostustaan lapsille ja 
nuorille tarkoitettua 
kirjallisuutta, media- ja muita 
tekstejä kohtaan, luomalla 
mahdollisuuksia myönteisiin 
lukukokemuksiin ja -
elämyksiin, tiedonhalun 
tyydyttämiseen sekä 
lukukokemusten 
jakamiseen, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä 

S2  Varataan riittävästi aikaa lukemiseen ja 
lukukokemusten jakamiseen ryhmässä. 
Kannustetaan lukudiplomien 
suorittamiseen kaikilla taitotasoilla. 
 
 
 
 

L1, L4, L5  

6 
 
 
 

TEKSTIEN TUOTTAMINEN 

 
T9 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan kokemuksiaan, 
ajatuksiaan ja mielipiteitään 
ja vahvistamaan myönteistä 
kuvaa itsestään tekstien 
tuottajana 

S3 S3 Tekstien tuottaminen: 
 
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä 
monimuotoisia tekstejä omien 
kokemusten, havaintojen, ajatusten ja 
mielipiteiden sekä toisten tekstien 
pohjalta.  
 
Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja sitä, 
miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. 
Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja 
näppäintaitoja. Tutkitaan ja harjoitellaan 
käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, 
ohjaavalle ja kantaa ottavalle ilmaisulle 
tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia 
piirteitä.  
 
Harjoitellaan tekstien otsikointia, 
rakenteita ja kappalejakoa, sekä opitaan 

L1, L2, L4, L7  
Havainnoidaan ja 
arvioidaan tekstien 
tuottamisen ja 
prosesessoinnin 
edistymistä. 
 
Itsearviointia 
oikeinkirjoituksen ja 
tekstin sidosteisuuden 
sekä näppäintaitojen 
kehittymisestä. Esim. 
kielenhuoltoharjoitusten 
ja kirjoitelmien 
dokumentointi. 



käyttämään niitä omissa teksteissä. 
Harjoitellaan tekstien elävöittämistä ja 
tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen 
ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin 
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota 
kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin.  
 
Opitaan tunnistamaan tekstistä virke, 
päälause ja sivulauseiden selkeät 
perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja 
käyttämään tietoa apuna oman tekstin 
tuottamisessa.  
 
Opitaan käyttämään persoona- ja 
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden 
ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin 
tuottamisen vaiheita, omien tekstien 
tarkastelua ja arviointia sekä palautteen 
antamista ja vastaanottamista. Oppilas 
tottuu noudattamaan omissa teksteissä 
oikeinkirjoituksen perussopimuksia.  
 
Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien 
tekstien tuottamisen taitoja, kuten 
muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, 
ja harjoitellaan lähteiden käyttöä ja 
merkintää sekä tiedostetaan, miten 
verkossa tulee toimia eettisesti 
yksityisyyttä kunnioittaen ja 
tekijänoikeuksia noudattaen. 
  

Oppilasta ohjataan tuottamaan sidosteista  
tekstiä sekä käyttämään luovuuttaan. 
Oppilas totutetaan työskentelemään 
tavoitteellisesti. Säilytetään kannustava ja 
myönteinen oppijakuva kaikilla 



taitotasoilla. 
 

 
 
 
 
 

T10 kannustaa ja ohjata 
oppilasta kielentämään 
ajatuksiaan ja 
harjoittelemaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja 
yksinkertaisten kantaa 
ottavien tekstien tuottamista, 
myös monimediaisissa 
ympäristöissä 
 

S3 Tuetaan onnistumisen elämyksiä tekstin 
tuottamisessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1, L4, L5, L7  

 T11 ohjata oppilasta 
edistämään 
käsinkirjoittamisen ja 
näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja 
vahvistamaan kirjoitetun 
kielen, ja tekstien 
rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa   
 

S3 Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä 
sekä tekstilähtöisesti että omien 
kokemusten pohjalta. Varmistetaan 
näppäintaitojen ja oikeinkirjoituksen 
sujuvuus. 

L1, L4, L5  

 T12 kannustaa oppilasta 
kehittämään tekstin 
tuottamisen prosesseja ja 
taitoa arvioida omia tekstejä, 
tarjota mahdollisuuksia 
tekstien tuottamiseen 
yhdessä, rakentavan 
palautteen antamiseen ja 
saamiseen, ohjata ottamaan 
huomioon tekstin 
vastaanottaja sekä 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 

S3 Ohjataan hyödyntämään palautetta 
omissa teksteissä ja antamaan 
rakentavaa ja asiallista palautetta 
ryhmässä. Totutetaan lähteiden 
huolelliseen merkitsemiseen ja 
varmistetaan verkossa toimimisen 
eettiset periaatteet. 

L2, L4, L5, L6  



kunnioittaen 
 

6 KIELEN, 
KIRJALLISUUDEN JA 
KULTTUURIN 
YMMÄRTÄMINEN 

 
T13 ohjata oppilasta 
vahvistamaan 
kielitietoisuuttaan, innostaa 
häntä tutkimaan ja 
tarkkailemaan kieltä ja sen 
eri variantteja ja 
harjaannuttaa käyttämään 
käsitteitä, joiden avulla 
kielestä ja sen rakenteista 
puhutaan ja auttaa 
ymmärtämään kielellisten 
valintojen vaikutuksia   

S4 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen: 
 
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja 
aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, 
ilmaisutapojen ja tekstien merkityksiä. 
Tutkitaan tekstienvälisyyttä 
monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan 
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja 
kieliin ja vertaillaan suomea muiden, 
oppilaille tuttujen kielten piirteisiin.  
 
Tutustutaan oppilaille läheisiin 
kansanperinteen lajeihin ja niiden jatkajiin 
nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja 
nuorille suunnattua media- ja 
kulttuuritarjontaa, esimerkiksi kirjastoa, 
elokuvia, teatteria ja museoita.  
 
Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja 
ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja 
keskustellaan median roolista oppilaan 
arjessa. Suunnitellaan ja toteutetaan omia 
esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan 
kirjaston aktiiviseen ja monipuoliseen 
käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa 
luettavaa ja tuetaan omaehtoista 
lukemisen ja kirjoittamisen harrastamista.  
 
Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja 
nuorille suunnattua kirjallisuutta 
nykykirjallisuudesta klassikoihin ja 
ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja 
pohditaan kirjallisuuden herättämiä 

L1, L2, L4  Arvioinnilla lisätään 
oppilaan tietoisuutta 
omista taidoista, 
työskentelyprosesseista 
ja 
osallisuudesta/harrastune
i-suudesta kirjallisuuden 
ja kulttuurin parissa. 
  

Monipuoliset näytöt ja 
havainnot suhteessa 
luku- ja kirjoitustaitoon. 
 
Monipuolinen 
dokumentointi. 
Kirjadiplomit 
 
Kannustavaa palautetta 
draaman ja 
vertaisarvioinnin keinoin. 



kysymyksiä. 
 
  

 

 T14 kannustaa oppilasta 
laajentamaan 
tekstivalikoimaansa ja 
lukemaan lapsille ja nuorille 
suunnattua kirjallisuutta 
sekä rohkaista 
lukuharrastukseen ja 
lukuelämysten jakamiseen 
ja kirjaston aktiiviseen 
käyttöön 
 

S4 Oppilasta rohkaistaan ja motivoidaan 
monipuolisen kirjallisuuden äärelle. 

L2, L4, L5, L7  

 T15 tukea oppilasta 
kielellisen ja kulttuurisen 
identiteetin rakentamisessa 
ja ohjata arvostamaan eri 
kulttuureja ja kieliä sekä 
luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia media- ja 
kulttuuritarjontaan 
tutustumiseen sekä oman 
kulttuurin tuottamiseen 

S4 Syvennetään suhdetta kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin eri muotoihin. Tarkastellaan 
median merkitystä maailmankuvan ja 
ihmisen valintojen muokkaajana.  
Tunnistetaan ja arvioidaan nykykulttuurin 
suuntauksia. Huomioidaan asiallinen 
juhla- ja tapakulttuuri. 
Oppilasta ohjataan arvioimaan itseään 
sekä kulttuurin kuluttajana että tuottajana. 
Rohkaistaan näkemään erilaisten 
kulttuurien  
rikkaus. 

L2, L4, L6,L7  

 

Vuosiluokkien  6. – 7. välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää ala- ja yläasteen suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen ja 

oppilasturvallisuuden kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä seudullisten, ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun 

välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymäväiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, 

uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, 



että kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien 

asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. 

Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.  

 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/arvosanaa kahdeksan varten  

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä 

Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa 

muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomioon. 

Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen 

valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan 

Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille. 

Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja arvioida 

omaa lukemistaan. 

Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia 

piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen. 

Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin 

arvioida tietolähteiden luotettavuutta. 

Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös 

monimediaisessa ympäristössä. 

Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla. 

Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa 



otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin. 

Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun kielen 

perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa.  

Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin 

ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esi ttää 

lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet. 

Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja kirjoi ttaessaan 

niistä. 

Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemistaan kirjoista. 

Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä. Oppilas osaa kertoa itseään 

kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen. 

 

 

 


