
SUOMI TOISENA KIELENÄ – VUOSILUOKAT 3-6 

 

OPPIMÄÄRÄN ERITYINEN TEHTÄVÄ 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille 

voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. 

Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet 

jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja 

yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää 

kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden 

oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista 

identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa. 

Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, 

merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun 

ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat 

toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat 

valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla 

tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja 

päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, 

oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas voi 

opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on 

muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat: 



● oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen 

ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja 

koulutyöskentelyssä tai 

● oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. 

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan suomea tai ruotsia toisena 

kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan 

oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen 

edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä 

opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja 

tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen 

tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. 

Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat 

kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja 

kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6  

Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja kirjoitustaidon ja 

vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. 

Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään 

laajempien tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.  

Suomen kielen opetuksen yhteydessä luettavien kirjojen lisäksi alaluokkien kirjallisuusdiplomi kannustaa lukemiseen vapaa-ajalla: 

Kielen opetuksen osana luetaan esimerkiksi 3—4 kokonaisteosta vuodessa. Lisälukemisella voi suorittaa kaupungin 

kirjallisuusdiplomin. 3—4-luokilla suoritetaan Natti-diplomi, johon luetaan yhteensä 6 kokonaisteosta ja 5—6-luokilla suoritetaan 

Norppa-diplomi, johon myös luetaan 6 kokonaisteosta. Osa kirjoita luetaan koulussa ja osa kotona. Kirjoja valittaessa ja niitä 

oppilaalle suositeltaessa opettaja ottaa huomioon oppilaan taitotason ja mielenkiinnon kohteet. Lukemisen täytyisi olla mielekästä, 

elämyksellistä ja kielitaitoa ylläpitävää sekä kehittävää. Kirjallisuusdiplomin suorittamisesta löytyy tarkempi ohjeistuskuva äidinkielen 

ja kirjallisuuden oppiainekohtaisesta seudullisesta opetussuunnitelmasta. 

 



SUOMI TOISENA KIELENÄ -OPPIAINEEN OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN JA TYÖTAPOIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET 

VUOSILUOKILLA 3—6  

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen 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. Suomen kielen 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 

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

ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten 

kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan 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. Ohjataan oppilasta mahdollisuuksien mukaan koulun kerhotoimintaan, läksyparkkiin, 

tukiopetukseen ja muuhun koulun tarjoamaan yleiseen tukeen. 

 

OPPILAAN OPPIMISEN ARVIOINTI 

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 työskentelyprosesseistaan ja 

he saavat välineitä niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja 

kirjoitustaitoon. 

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. Oppilaan saavuttamaa kielitaitoa voidaan arvioida yleiseurooppalaista 

kielitaitotasotaulukkoa apuna käyttäen. Taulukko löytyy liitteenä. Taulukon taidoista tavoitteena kuudennen luokan lopussa on B1: 

Sujuva peruskielitaito. 

Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat 

työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 

Arvioinnissa painotetaan erityisesti monipuolisia ja joustavia arviointitapoja.  Pääpaino on oppimisen edistymisen arviointia. 

Monipuolisia arviointitapoja voi olla esim. keskusteleva arviointi, itsearviointi, vertaisarviointi, suulliset testit ja suoritteet, kirjalliset 

näytöt, oppimiskansiot… 

 

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN   

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa havaintoja 

tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan 

asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita 

ohjataan huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan kuuntelemaan toisten 

näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella 

tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän 

kanssa työskentelyä ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn 

taitoja. Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja 



toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin 

ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. 

Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan itselle luontevimmat tavat 

oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja 

edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus 

edistymiseen sekä tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita 

ja valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa.  

 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan sekä 

pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun 

kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja 

arvostamaan kulttuuriperintöä ja osallistumaan uuden kulttuurin luomiseen. Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta 

ja kulttuuria. Mediakulttuurin analysointi ja median vaikutusten tunnistaminen ja pohdinta on näillä vuosiluokilla tärkeätä. 

Koulutyössä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys yhteiskunnassa ja maailmassa; erityisesti 

perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen. 

Oppilaita kannustetaan kokeilemaan erilaisia ilmaisutapoja ja nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta. Heille järjestetään 

mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden 

kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä 

ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Vuorovaikutusta, yhteistyötä ja hyvää käytöstä harjoitellaan monipuolisesti. Oppilaita 

ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia 

harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan 

arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppilaita ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoittelevat omien 

tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja ilmaisemista. Heitä ohjataan esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittämään 

tunnetaitojaan.  

 



L4 Monilukutaito 

Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä moninaisempia tekstejä erilaisissa 

yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten 

symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen ja -tekniikoiden 

hallintaa syvennetään. Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelua ja erottelua harjoitellaan. Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja 

tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja 

teksteissä käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan. 

Monilukutaitoa vahvistetaan tarkastelemalla erilaisia tekstejä tekijän, katsojan sekä käyttöyhteyksien ja -tilanteiden näkökulmista. 

Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä 

haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. 

Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merki tyksiä ja 

välittämää todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. Kertominen, 

kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon esittämisen tapoja. 

Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin 

tuottajan roolissa - edistää monilukutaidon kehittymistä. 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä 

oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten 

sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä 

käyttötavoista. 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään 

niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, 

äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. 

Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä 

tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien 

yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen 

merkityksestä terveydelle. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri 



lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon 

kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten 

dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen 

luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia 

vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin vastuuta tekemisestään. 

Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn 

loppuun saattamisessa ja työn tulosten arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista 

sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat mahdollisuuden oppia 

vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-

ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja opettamaan niitä toisille oppilaille. 

Koulutyöhön sisällytetään toimintaa, jossa oppilaat saavat kokemuksia työstä, eri ammateista ja toisten hyväksi toimimisesta. 

Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, 

kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja 

ohjataan näkemään työn ja yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan. Oppilaiden kanssa 

tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä 

kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten 

puolesta. Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen 

välineenä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa 

luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten 

kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja 

yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi 



ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen 

taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, 

yhteiskunnalle ja luonnolle. 

 

KESKEISET SISÄLTÖALUEET VUOSILUOKILLA 3—6  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan 

kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen kerronnassa, modaalisuus, vertaaminen kuvailussa sekä epäsuora esitys ja toisen puheeseen 

viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön 

vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen 

Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja 

tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan 

tunnistamaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. 

Harjoitellaan mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja arvioimaan tiedon 

luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen pääsanan ja määritteen suhde, 

lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, 

millaisia merkityksiä eri sijamuodot sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, 

vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien, sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. 

Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen 

Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. 

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa 



ja fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan tekstejä palautteen 

perusteella. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä 

moninaisia kuultuja ja luettuja tekstejä. Pohditaan sanojen, ilmausten ja tekstien ilmentämiä merkityksiä ja tapoja luokitella niitä. 

Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja 

lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsi lle ja 

nuorille suunnattuun kauno- ja tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. 

Perehdytään lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja 

sekä erilaisia kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja niiden 

omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen tiedonhankinnassa, oppimisessa ja 

oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

 

Vuosiluokka 3 – suomi toisena kielenä tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

3 

Tavoitteet Sisäl-

löt 

Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi  

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan 

ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 

ilmaista mielipiteensä ja toimia 

rakentavasti koulun ja muun arjen 

S1 Harjoitellaan tutusta aiheesta 

kertomista, oman mielipiteen 

ilmaisua ja kuvailua yhteisöllisesti 

erilaisten aihepiirien ja tekstien 

L1,L2, L4, 

L3 

A1 Toimiva alkeiskielitaito – 

A2 Peruskielitaidon 

alkeisvaihe 

Puheessa voi olla vielä 



vuorovaikutustilanteissa 

 

T2 innostaa oppilasta 

vahvistamaan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen, opetuspuheen 

ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja 

ymmärtämistaitojaan 

 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti sanallisia 

ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 

käyttäen sekä käyttämään 

luovuuttaan ja ottamaan 

huomioon myös muut osallistujat 

 

pohjalta. 

Ohjataan kokonaisilmaisuun ja 

hyödynnetään 

draamatyöskentelyä. Tutkitaan ja 

käytetään kieltä osana toimintaa 

(tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen 

kerronnassa, modaalisuus, 

vertaaminen kuvailussa sekä 

epäsuora esitys ja toisen 

puheeseen viittaaminen). 

Harjoitellaan selkeää 

ääntämistä, kuuntelutaitoja ja 

kuullusta oppimisen taitoja. 

Osallistutaan oman luokan sekä 

kouluyhteisön vuorovaikutus- ja 

kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden 

toteuttamiseen. 

katkoksia ja taukoja. 

 

Oppilas pystyy kertomaan 

lyhyesti ja melko loogisesti 

tutusta, etukäteen 

valmistellusta aiheesta. 

 

Oppilas käyttää asiaan liittyviä 

puheenvuoroja pari- ja 

ryhmätilanteissa. 

 

Oppilas osaa kertoa jonkin 

asian opettajan opettamasta 

aiheesta omin sanoin. 

Tekstien tulkitseminen 

 

T4 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan lukutaitoaan ja 

käyttämään tietoaan tekstilajeista 

tekstien erittelemisessä ja tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa 

itsenäisesti ja ryhmässä 

 

T5 kannustaa oppilasta 

kehittämään taitoaan tulkita 

S2 Harjoitellaan kaunokirjallisuuden 

ja erilaisten tieto- ja mediatekstien 

sujuvaa lukemista sekä 

käyttämään tilanteeseen ja 

tavoitteeseen sopivia 

lukustrategioita. 

Edistetään tekstilajien piirteiden 

sekä kirjallisuuden 

peruskäsitteiden tuntemusta. 

L1,L2,L4 Oppilas harjoittelee lukemaan 

tekstiä tarkasti ja selkeästi 

ääntäen. 

 

Oppilas osaa selittää, miten 

voi hyödyntää taitavan lukijan 

lukemisstrategiaa tietotekstin 

kanssa: ennakointi, kuvien 

tutkiminen, otsikoiden 



puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

erilaisissa tilanteissa 

tarkoituksenmukaisia luku- ja 

ymmärtämisstrategioita käyttäen 

 

T6 ohjata oppilasta päättelevään 

tekstien tulkintaan sekä 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

Opitaan tunnistamaan kertovien, 

kuvaavien, ohjaavien ja 

yksinkertaisten kantaa ottavien 

tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia 

piirteitä. 

Harjoitellaan mielipiteen ja 

arvottavien ilmausten erottamista 

teksteissä sekä selvittämään 

tiedon lähteen ja arvioimaan 

tiedon luotettavuutta. 

Harjoitellaan hahmottamaan 

virkkeen osien suhteita (lause, 

lausekkeen pääsanan ja 

määritteen suhde, lauseenvastike) 

tekstin ymmärtämisen tukena. 

Luokitellaan sanoja merkityksen ja 

muodon perusteella (sanaluokat). 

Pohditaan, millaisia merkityksiä 

eri sijamuodot sisältävät ja 

opitaan verbien taipuminen 

persoona- ja aikamuodoissa. 

Tutustutaan ja harjoitellaan 

selittämään, vertailemaan ja 

pohtimaan sanojen, niiden 

synonyymien, kielikuvien, 

sanontojen ja eri oppiaineissa 

ilmenevien käsitteiden 

merkityksiä ja niiden 

hierarkioita. Harjaannutetaan 

havaitsemaan, miten persoonaa 

lukeminen, avainsanojen 

hyödyntäminen. 

 

Oppilas pyrkii kysyen 

selvittämään itselleen vieraita 

käsitteitä / sanoja. 

 

Oppilas pystyy ymmärtämään 

tuttuun aiheeseen liittyvän 

lauseen. 

 

Lyhyenkin tekstikatkelman 

lukeminen ja ymmärtäminen 

voi olla hidasta. 

 

Oppilas osaa taivuttaa verbejä 

preesensissä eri 

persoonamuodoissa. 

 

 



ja aikaa ilmaistaan tekstissä. 

Laajennetaan sana- ja 

käsitevarantoa. 

 

Tekstien tuottaminen 

 

T7 innostaa oppilasta edistämään 

käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen sujuvoitumista ja 

tuottamaan arjessa ja koulussa 

tarvittavia monimuotoisia tekstejä 

yksin ja ryhmässä 

 

T8 auttaa oppilasta syventämään 

taitoaan suunnitella ja tuottaa 

tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

sekä käyttämään monipuolisesti 

niissä tarvittavaa sanastoa ja 

kieliopillisia rakenteita 

 

T9 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan ja arvioimaan 

omia tekstejään sekä 

kehittämään taitoa antaa ja 

vastaanottaa palautetta. 

S3 Harjoitellaan sujuvaa 

käsinkirjoittamista, 

näppäimistötaitoja, tekstien 

tuottamisen ja käsittelyn 

perustoimintoja ja yleiskielen 

normeja itsenäisesti ja ryhmässä. 

Tuotetaan ikäkaudelle sopivia 

kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja 

yksinkertaisia kantaa ottavia 

tekstilajeja ja niissä käytettävää 

sanastoa ja fraseologiaa sekä 

kieliopillisia rakenteita. 

Tutustutaan kirjoittamisprosessin 

vaiheisiin ja muokataan tekstejä 

palautteen perusteella. 

L1,L2,L4,L5 Oppilas kirjoittaa itsenäisesti 

käsin vähintään sivun 

mittaisen tekstin 

valitsemastaan aiheesta 

käyttäen lauseiden 

päättövälimerkkejä. Tärkeintä 

on tekstin tuottaminen, eivät 

kieliopilliset asiat. Tarvitsee 

vielä apua sanottavansa 

muotoiluun. 

 

Osaa tuottaa kuvitettuja 

kertomuksia (esim. sarjakuvat, 

yksinkertaiset kuvitetut ohjeet 

yms.). 

 

Oppilas kirjoittaa 

näppäimistöllä useampia 

lauseita sisältävän tekstin. 

 

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

T10 ohjata oppilasta S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen L2, L4 Oppilas ymmärtää puhekielen 



vahvistamaan kielitietoisuuttaan 

ja havainnoimaan kielenkäytön 

tilanteista vaihtelua, eri kielten 

piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun 

suomen säännönmukaisuuksia 

 

T11 innostaa oppilasta 

tutustumaan monipuolisesti 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja 

kannustaa lukemaan lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuelämysten 

jakamiseen ja kirjaston 

aktiiviseen käyttöön 

 

T12 ohjata oppilasta 

havainnoimaan koulun ja muun 

ympäristön kulttuurista 

monimuotoisuutta sekä tukea 

oppilaan monikielistä ja -

kulttuurista identiteettiä ja 

rohkaista hyödyntämään ja 

kehittämään omaa 

kielirepertuaaria 

mukaista kielen vaihtelua 

havainnoimalla koulun ja 

oppilaiden vapaa-ajan 

vuorovaikutustilanteita sekä 

moninaisia kuultuja ja luettuja 

tekstejä. 

Pohditaan sanojen, ilmausten ja 

tekstien ilmentämiä merkityksiä 

ja tapoja luokitella niitä. 

Tutustutaan puhutun ja 

kirjoitetun suomen piirteisiin. 

Opitaan päättelemään keskeisiä 

säännönmukaisuuksia 

(sanaluokat ja lausetyypit, 

nominien ja verbien taivutus 

preesensissä, sanojen 

yhdistäminen ja johtaminen) ja 

tapoja luoda merkityksiä.  

Tutustutaan lapsille ja nuorille 

suunnattuun kauno- ja 

tietokirjallisuuteen, elokuviin ja 

mediateksteihin sekä kirjastoon 

niitä tarjoavana resurssina.  

Perehdytään lasten ja nuorten 

maailmaan liittyviin 

kansanperinteen lajeihin ja 

nykyperinteeseen. 

ja kirjoitetun kielen eroja. 

 

Oppilas lukee omantasoistaan 

kuva kirjaa tai kuvitettua 

lasten- tai tietokirjaa. 

 

Oppilas voi opettaa jonkin 

oman kulttuurinsa leikin 

luokkakavereilleen. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppilasta 

vahvistamaan myönteistä 

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, 

kirjoittamisen, kuuntelun ja 

L1,L2,L4,L6 

L7 

Oppilas harjoittelee omien 

oppimistavoitteiden 



käsitystä itsestään 

kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana 

sekä asettamaan 

oppimistavoitteita 

 

T14 ohjata oppilasta 

havaitsemaan, miten kieltä 

käytetään eri oppiaineissa 

 

T15 kannustaa oppilasta 

kehittämään tietojaan ja kielellisiä 

keinojaan itseohjautuvaan 

työskentelyyn, tiedonhakuun ja 

tiedon jäsentämiseen itsenäisesti 

ja ryhmässä 

 

puhumisen prosesseja pienempiin 

osiin ja harjoitellaan näitä 

osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- 

ja kuuntelutekniikoita. 

Harjoitellaan eri oppiaineiden 

tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 

tunnistamista ja niiden omaan 

käyttöön ottamista. Hyödynnetään 

tieto- ja viestintäteknologiaa 

apuna eri tiedonalojen 

tiedonhankinnassa, oppimisessa 

ja oman oppimisen arvioinnissa 

suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta 

ohjataan toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Vahvistetaan 

oppilaan taitoa käyttää omaa 

äidinkieltään ja muita osaamiaan 

kieliä kaiken oppimisen tukena. 

asettamista puhumisen, 

lukemisen, kirjoittamisen ja 

puheen ymmärtämisen osa-

alueilla. 

 

Vuosiluokka 4 – suomi toisena kielenä tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

4 

Tavoitteet Sisäl-

löt 

Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan 

ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 

S1 Harjoitellaan ääntämistä, 

kuuntelutaitoja, osallistuen 

L1, L2,L4 A2 Kehittyvä peruskielitaito 

Oppilas ääntää suomea 



ilmaista mielipiteensä ja toimia 

rakentavasti koulun ja muun arjen 

vuorovaikutustilanteissa 

 

T2 innostaa oppilasta 

vahvistamaan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen, opetuspuheen 

ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja 

ymmärtämistaitojaan 

 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti sanallisia 

ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 

käyttäen sekä käyttämään 

luovuuttaan ja ottamaan 

huomioon myös muut osallistujat 

keskusteluihin, huomioonottaen 

vastaanottajan viestintä ja 

kuullusta oppimisen taitoja eri 

viestintävälineiden kautta. 

Tutkitaan ja käytetään kieltä 

osana toimintaa ja erilaisia 

viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteita. 

(tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen 

kerronnassa, modaalisuus, 

vertaaminen kuvailussa sekä 

epäsuora esitys ja toisen 

puheeseen viittaaminen. 

Kysymysten tekeminen. 

Harjoitellaan kertomista, 

mielipiteen ilmaisua ja kuvailua 

yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 

ja tekstien pohjalta, käyttäen 

keskustelupuheenvuoroa. 

Ohjataan kokonaisilmaisuun ja 

hyödynnetään 

draamatyöskentelyä. Kehitetään 

ilmeikästä äänenkäyttöä ja 

tunnistetaan sanattoman 

viestinnän keinot. Osallistutaan 

oman luokan sekä kouluyhteisön 

vuorovaikutus- ja 

kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden 

ymmärrettävästi. 

Ääntämisvirheitä esiintyy 

satunnaisesti. 

 

Oppilas puhuu yleensä 

sujuvasti ja pienin tauoin. 

 

Oppilas aloittaa ja lopettaa 

vuoropuhelun. 

 

Oppilas selviytyy 

yksinkertaisista vuorovaikutus- 

ja viestintätilanteista  

 

Oppilas omaa tutun 

perussanaston keskeisin 

rakentein (tilannesidonnaiset 

fraasit ja ilmaukset, ajan 

ilmaiseminen kysymykset, 

vertailu ja kuvailu). 

 

Oppilas tunnistaa keskustelun 

aiheen ja huomaa aiheen 

vaihtumisen. 

 

Oppilas tekee tarvittaessa 

tarkentavia kysymyksiä 

viestijälle. 

 

Oppilas tunnistaa sanatonta 



toteuttamiseen, kehittäen niissä 

omaa esittämis- ja 

esiintymiskokemusta ja eri 

viestintälaitteiden 

mahdollisuuksia. 

viestintää. 

 

Oppilas ilmaisee perustunteita 

ja tuntemuksia viestinnässään 

ja esiintyessään. 

 

Oppilas osallistuu 

viestintäprojekteihin ja 

osoittaa taitoa ilmaista itseään 

ja asioita niiden kautta. 

Tekstien tulkitseminen 

 

T4 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan lukutaitoaan ja 

käyttämään tietoaan tekstilajeista 

tekstien erittelemisessä ja tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa 

itsenäisesti ja ryhmässä 

 

T5 kannustaa oppilasta 

kehittämään taitoaan tulkita 

puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

erilaisissa tilanteissa 

tarkoituksenmukaisia luku- ja 

ymmärtämisstrategioita käyttäen 

 

T6 ohjata oppilasta päättelevään 

tekstien tulkintaan sekä 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

S2 Edistetään tekstilajien piirteiden 

(pohjoismaiset sadut, tarinat, 

fiktio, tietoteksti, uutinen, 

näytelmä, sarjakuva, sosiaalisen 

median ja pikaviestinnän tekstit) 

sekä kirjallisuuden 

peruskäsitteiden tuntemusta 

(kertoja, kieli). Harjoitellaan 

kaunokirjallisuuden ja erilaisten 

tieto- ja mediatekstien sujuvaa 

lukemista sekä käyttämään 

tilanteeseen ja tavoitteeseen 

sopivia lukustrategioita: 

pääasioiden erottaminen 

yksityiskohdista, väliotsikointi, 

kysymysten esittäminen). 

Harjoitellaan oman mielipiteen 

ilmaisemista luetusta, omiin 

L1,L2,L4 A2 Kehittyvä peruskielitaito 

Oppilas arvioi itseään lukijana. 

 

Oppilas tunnistaa tutut 

tekstilajit. 

 

Oppilas tunnistaa opitut 

kirjallisuuden peruskäsitteet. 

 

Oppilas lukee jo varsin 

sujuvasti erilaisia tekstejä. 

 

Oppilas hyödyntää kuvia ja 

visuaalisia vihjeitä lukiessaan 

ja monimediaisessa 

tekstiympäristössä. 

 

Oppilas ilmaisee mielipiteensä 



kokemuksiin verrattuna, 

arvottavien ilmausten erottamista 

teksteissä sekä selvittämään 

tiedon lähteen ja arvioimaan 

tiedon luotettavuutta lähteen 

perusteella. Harjoitellaan 

hahmottamaan virkkeen osien 

suhteita (lause, lausekkeen 

pääsanan ja määritteen suhde, 

lauseenvastike) tekstin 

ymmärtämisen tukena. 

Luokitellaan sanoja 

merkityksen ja muodon 

perusteella (sanaluokat). 

Pohditaan havaintoja tehden, 

millaisia merkityksiä eri 

sijamuodot sisältävät ja opitaan 

verbien taipuminen persoona- ja 

aikamuodoissa. Harjoitellaan 

selittämään, vertailemaan ja 

pohtimaan sanojen, niiden 

synonyymien, kielikuvien, 

sanontojen ja käsitteiden 

merkityksiä ja niiden hierarkioita. 

Laajennetaan sana- ja 

käsitevarantoa. Harjaannutetaan 

havaitsemaan, miten persoonaa 

ja aikaa ilmaistaan tekstissä. 

lukemastaan. 

 

Oppilas löytää 

lähdemerkinnän ja ymmärtää 

sen merkityksen. 

 

Oppilas luokittelee sanoja 

niiden merkityksen ja muodon 

perusteella. 

 

Oppilas tunnistaa tekstistä 

sijapäätteitä. 

 

Oppilas tunnistaa verbeistä 

persoonapäätteet. 

 

Oppilas taivuttaa verbit eri 

persoonamuodoissa.  

 

Oppilas päättelee 

tuntemattomien sanojen 

merkityksiä niiden kieliasun ja 

tekstiyhteyden perusteella. 

 

Oppilas käyttää sanakirjoja 

oppimisensa ja työskentelynsä 

tukena. 

 

Oppilas opettelee ja kartuttaa 

suomen kielen sana- ja 



käsitevarastoaan 

tavoitteellisesti. 

Tekstien tuottaminen 

 

T7 innostaa oppilasta edistämään 

käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen sujuvoitumista ja 

tuottamaan arjessa ja koulussa 

tarvittavia monimuotoisia tekstejä 

yksin ja ryhmässä 

 

T8 auttaa oppilasta syventämään 

taitoaan suunnitella ja tuottaa 

tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

sekä käyttämään monipuolisesti 

niissä tarvittavaa sanastoa ja 

kieliopillisia rakenteita 

 

T9 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan ja arvioimaan 

omia tekstejään sekä 

kehittämään taitoa antaa ja 

vastaanottaa palautetta 

S3 Harjoitellaan sujuvaa 

kirjoittamista, tekstien 

tuottamisen ja käsittelyn 

perustoimintoja ja yleiskielen 

normeja itsenäisesti ja ryhmässä. 

Kirjoitetaan tekstejä merkiten 

oikein lopetusmerkit, yhdyssanat 

ja yhdysmerkki ja vuorosanojen 

käyttö. Tuotetaan ikäkaudelle 

sopivia kertovia, kuvaavia (mieli-

kuvitustarinoita, runoja) ohjaavia 

(selostuksia) ja yksinkertaisia 

kantaa ottavia tekstilajeja 

(asiatekstit) ja niissä käytettävää 

sanastoa ja fraseologiaa sekä 

kieliopillisia rakenteita (adjektiivien 

vertailumuodot ja verbin 

persoonamuodot) Tutustutaan 

kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja 

muokataan tekstejä palautteen 

perusteella. 

L1,L2,L4,L5 A2 Kehittyvä peruskielitaito 

Oppilas omaa sujuvan 

käsialan kirjoittaessaan. 

 

Oppilas kykenee tuottamaan 

tekstejä varsin sujuvilla 

näppäimistötaidoilla. 

 

Oppilas tuottaa 

ymmärrettävää tekstiä, joista 

löytyy lauseen tuntomerkit. 

 

Oppilas merkitsee esiin 

yhdyssanat ja vuorosanat. 

 

Oppilas tuottaa monipuolisesti 

lyhyitä viestejä ja tekstejä 

käsin kirjoittaen ja tvt-laitteita 

hyödyntäen. 

 

Oppilas hyödyntää 

kirjoittaessaan 

prosessikirjoittamista. 

 

Oppilas antaa rakentavaa 

palautetta toisille kirjoittajille 



sekä hyödyntää saamaansa 

palautetta itse 

kirjoittamiseensa. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

 

 T10 ohjata oppilasta 

vahvistamaan kielitietoisuuttaan 

ja havainnoimaan kielenkäytön 

tilanteista vaihtelua, eri kielten 

piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun 

suomen säännönmukaisuuksia 

 

T11 innostaa oppilasta 

tutustumaan monipuolisesti 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja 

kannustaa lukemaan lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuelämysten 

jakamiseen ja kirjaston 

aktiiviseen käyttöön 

 

T12 ohjata oppilasta 

havainnoimaan koulun ja muun 

ympäristön kulttuurista 

monimuotoisuutta sekä tukea 

oppilaan monikielistä ja -

kulttuurista identiteettiä ja 

rohkaista hyödyntämään ja 

kehittämään omaa 

kielirepertuaaria 

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen 

mukaista kielen vaihtelua 

havainnoimalla koulun ja 

oppilaiden vapaa-ajan 

vuorovaikutustilanteita sekä 

moninaisia kuultuja ja luettuja 

tekstejä. Opitaan päättelemään 

keskeisiä säännönmukaisuuksia 

(sanaluokat ja lausetyypit, 

nominien ja verbien taivutus, 

verbityypit, sanojen yhdistäminen 

ja johtaminen) ja tapoja luoda 

merkityksiä. Pohditaan sanojen, 

ilmausten ja tekstien sisältöjen 

ilmentämiä merkityksiä ja tapoja 

luokitella niitä. Tutustutaan 

puhutun ja kirjoitetun suomen 

piirteisiin, elokuviin ja 

mediateksteihin sekä kirjastoon 

niitä tarjoavana resurssina. 

Tutustutaan lapsille ja nuorille 

suunnattuun kauno- ja 

tietokirjallisuuteen, elokuviin ja 

mediateksteihin sekä kirjastoon 

niitä tarjoavana resurssina. 

L2, L4 A2 Kehittyvä peruskielitaito 

Oppilas tekee havaintoja 

yleiskielestä ja puhutusta 

kielestä. 

 

Oppilas arvioi oman kielensä 

vaihtelevaa käyttöä eri 

tilanteissa. 

 

Oppilas kykenee selittämään 

tuttujen sanojen, ilmausten ja 

tekstien sisältöä suomen 

kielellä. 

 

Oppilas havaitsee 

säännönmukaisuutta sanoissa 

(sanaluokat, verbityypit). 

 

Oppilas käyttää rohkeasti 

omaa kieltä oppimisensa ja 

työskentelynsä tukena. 

 

Oppilas arvostaa 

monikielisyyttä 

ympäristössään. 



Perehdytään lasten ja nuorten 

maailmaan liittyviin kansan-

perinteen lajeihin edelleen ja 

nykyperinteeseen lasten 

kirjallisuutta ja eri viestintä- että 

medialaitteita hyödyntäen. 

 

Oppilaan kiinnostus 

lukemiseen, kirjoittamiseen ja 

median välittämiin elämyksiin 

lisääntyy. 

 

Oppilas kertoo toisille jotakin 

oman maansa 

kansanperinteestä. 

 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

 

 T13 innostaa oppilasta 

vahvistamaan myönteistä 

käsitystä itsestään 

kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana 

sekä asettamaan 

oppimistavoitteita 

 

T14 ohjata oppilasta 

havaitsemaan, miten kieltä 

käytetään eri oppiaineissa 

 

T15 kannustaa oppilasta 

kehittämään tietojaan ja kielellisiä 

keinojaan itseohjautuvaan 

työskentelyyn, tiedonhakuun ja 

tiedon jäsentämiseen itsenäisesti 

ja ryhmässä 

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, 

kirjoittamisen, kuuntelun ja 

puhumisen prosesseja pienempiin 

osiin ja harjoitellaan näitä 

osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- 

ja kuuntelutekniikoita. 

Harjoitellaan eri oppiaineiden 

tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 

tunnistamista ja niiden omaan 

käyttöön ottamista. Hyödynnetään 

tieto- ja viestintäteknologiaa 

apuna eri tiedonalojen 

tiedonhankinnassa, oppimisessa 

ja oman oppimisen arvioinnissa 

suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta 

ohjataan toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Vahvistetaan 

oppilaan taitoa käyttää omaa 

L1,L2, 

L4,L6,L7 

A2 Kehittyvä peruskielitaito 

Oppilas ilmaisee varsin hyvin 

itseään kirjoittaen. 

 

Oppilas käyttää oppimiaan 

kielenrakenteita teksteissä ja 

puheessa. 

 

Oppilas arvioi itseään 

puhujana, oppijana, lukijana ja 

kirjoittajana. 

 

Oppilas käyttää jossain 

määrin viestintäteknologiaa 

oppimisensa, tuottamisensa ja 

työskentelynsä tukena. 

 

Oppilas on tietoinen 

tekijänoikeuksista ja pyrkii 



äidinkieltään ja muita osaamiaan 

kieliä kaiken oppimisen tukena 

toimimaan niiden mukaisesti. 

 

Oppilas käyttää omaa kieltään 

oppimisensa ja työskentelynsä 

tukena. 

 

Vuosiluokka 5 – suomi toisena kielenä tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

5 

Tavoite Sisäl-

löt 

Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan 

ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 

ilmaista mielipiteensä ja toimia 

rakentavasti koulun ja muun 

arjen vuorovaikutustilanteissa 

T2 innostaa oppilasta 

vahvistamaan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen, opetuspuheen 

ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja 

ymmärtämistaitojaan 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti sanallisia 

ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 

käyttäen sekä käyttämään 

luovuuttaan ja ottamaan 

S1 Harjoitellaan havainnoimaan 

vuorovaikutusta myös 

sanattoman viestinnän osalta. 

Kehitytään edelleen ääntämis- ja 

kuuntelutaidoissa. Tutkitaan ja 

käytetään kieltä osana toimintaa 

ja erilaisia viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteita 

tietoisemmin. 

Tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen 

kerronnassa, modaalisuus, 

vertaaminen kuvailussa sekä 

epäsuora esitys ja toisen 

puheeseen viittaaminen. 

Kysymysten tekeminen on 

L1,L2,L4 A2-B1 Kehittyvä 

peruskielitaito – 

Selviytyminen 

arkielämässä.  

Oppilas ääntää suomea 

selkeämmin. 

Ääntämisvirheitä esiintyy 

harvoin. 

Oppilas puhuu sujuvammin. 

Oppilas aloittaa ja lopettaa 

vuoropuhelun. 

Oppilas selviytyy arkisista ja 

hieman ennakoimattomista 



huomioon myös muut osallistujat luontevaa. Harjoitellaan oman 

puheenvuoron käyttöä 

keskusteluissa, omaa asiaa 

selkeästi ja johdonmukaisesti 

ilmaisten. Kehitytään 

keskustelutaidoissa ilmaisten 

itseään monipuolisemmin. 

Kehitytään omassa kertomisessa 

ja kokonaisilmaisussa. 

Kertomista, mielipiteen ilmaisua 

ja kuvailua yhteisöllisesti 

erilaisten aihepiirien ja tekstien 

pohjalta. Ohjataan 

kokonaisilmaisuun ja 

hyödynnetään 

draamatyöskentelyä. 

Vahvistetaan ilmeikästä 

äänenkäyttöä ja käytetään 

tietoisemmin sanattoman 

viestinnän keinoja. Osallistutaan 

oman luokan sekä kouluyhteisön 

vuorovaikutus- ja 

kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden 

toteuttamiseen aktiivisemmin, 

kehittäen ja vahvistaen niissä 

omaa esittämis- ja 

esiintymiskokemusta ja eri 

viestintälaitteiden 

vuorovaikutus- ja 

viestintätilanteista. 

Oppilas käyttää 

perussanastoa varmemmin ja 

monipuolisemmin rakentein 

(tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen 

kysymykset, vertailu ja 

kuvailu). 

Oppilas on tietoisempi 

keskustelun aiheesta ja 

kykenee reagoimaan 

tarvittaessa aiheen 

vaihtumiseen keskustelussa. 

Ilmaisu on monipuolisempaa 

ja selkeämpää. 

Oppilas tekee tarkentavia 

kysymyksiä viestijälle. 

Oppilas hyödyntää 

tietoisemmin sanatonta 

viestintää. 

Oppilaan tunteiden ja 

tuntemuksien ilmaisu 

viestinnässä ja 

esiintymisessä on 



mahdollisuuksia. tietoisempaa. 

Oppilas osallistuu 

viestintäprojekteihin ja 

osoittaa taitoa ilmaista 

itseään ja asioita niiden 

kautta monipuolisemmin. 

Tekstien tulkitseminen     

T4 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan lukutaitoaan ja 

käyttämään tietoaan tekstilajeista 

tekstien erittelemisessä ja tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa 

itsenäisesti ja ryhmässä 

T5 kannustaa oppilasta 

kehittämään taitoaan tulkita 

puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

erilaisissa tilanteissa 

tarkoituksenmukaisia luku- ja 

ymmärtämisstrategioita käyttäen 

T6 ohjata oppilasta päättelevään 

tekstien tulkintaan sekä 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

 

S2 Edistetään tekstilajien sekä 

kirjallisuuden peruskäsitteiden 

tuntemusta (historialliset lasten ja 

nuorten kirjat, fantasia-

kirjallisuus). Opitaan pohtimaan ja 

ilmaisemaan tekstien herättämiä 

ajatuksia ja vertaamaan niitä 

omiin kokemuksiin. Harjoitellaan 

kaunokirjallisuuden ja erilaisten 

tieto- ja mediatekstien sujuvaa 

lukemista sekä käyttämään 

tilanteeseen ja tavoitteeseen 

sopivia lukustrategioita: tekstin 

tiivistäminen, päätelmien teko, 

luetun arviointi. Opitaan 

tulkitsemaan mediatekstiä ja 

ohjataan mediakriittisyyteen. 

Pohditaan tekstin luotettavuutta. 

Harjoitellaan selkeämmin oman 

mielipiteen ilmaisemista luetusta, 

omista kokemuksista lähtien ja 

L1,L2,L4 A2-B1 Kehittyvä peruskieli-

taito / Selviytyminen 

arkielämässä 

Oppilas arvioi itseään entistä 

paremmin lukijana. Tarvitsee 

vielä systemaattista 

lukemisen ohjausta eri 

tekstilajien ja kirjallisuuden 

piiriin. 

Oppilas tietää kirjallisuuden 

peruskäsitteitä. 

Oppilas lukee sujuvasti 

erilaisia tekstejä. 

Oppilas lukee tekstejä 

monenlaisista aiheista, 

ymmärtäen niitä tukeutumalla 

päättelyyn ja 

maailmantietoon. 



arvottavien ilmausten erottamista 

teksteissä sekä selvittämään 

tiedon lähteen ja arvioimaan 

tiedon luotettavuutta. 

Harjoitellaan hahmottamaan 

virkkeen osien suhteita: lause, 

pää- ja sivulause, lausekkeen 

pääsanan ja määritteen suhde, 

lauseenjäsenet: subjekti ja 

predikaatti, lauseenvastike 

tekstin ymmärtämisen tukena. 

Luokitellaan sanoja edelleen 

merkityksen ja muodon 

perusteella. Pohditaan, millaisia 

merkityksiä eri sijamuodot 

sisältävät ja opitaan verbien 

taipuminen persoona- ja 

aikamuodoissa. Ymmärretään 

verbin tehtävä lauseessa. 

Harjoitellaan selittämään, 

vertailemaan ja pohtimaan 

sanojen, niiden synonyymien, 

kielikuvien, sanontojen ja 

käsitteiden merkityksiä ja niiden 

hierarkioita alustavasti. 

Harjaannutetaan havaitsemaan, 

miten persoonaa ja aikaa 

ilmaistaan tekstissä. 

Laajennetaan sana- ja 

Oppilas hyödyntää 

selkeämmin kuvia ja 

visuaalisia vihjeitä lukiessaan 

ja monimediaisessa 

tekstiympäristössä. 

Oppilas ymmärtää faktan ja 

fiktion välisiä eroja. 

Oppilas ilmaisee laajemmin 

mielipiteensä lukemastaan. 

Oppilas etsii tietoja 

useammasta lähteestä 

työskentelynsä tueksi. 

Oppilas merkitsee lähteen 

tuotokseensa. 

Oppilas tunnistaa virkkeen 

erilaiset osat ja niiden välisiä 

suhteita. 

Oppilas nimeää tekstistä 

oppimiansa sijapäätteitä 

Oppilas taivuttaa verbit eri 

persoona- ja aikamuodoissa.  

Oppilas päättelee 

tuntemattomien sanojen 

merkityksiä niiden kieliasun ja 



käsitevarantoa. tekstiyhteyden perusteella. 

Oppilas tunnistaa 

selkeämmin verbeistä 

persoonapäätteet ja käytetyn 

aikamuodon. 

Oppilas käyttää sanakirjoja 

oppimisensa ja 

työskentelynsä tukena. 

Oppilas opettelee ja kartuttaa 

suomen kielen sana- ja 

käsitevarantoaan 

tavoitteellisesti. 

Tekstien tuottaminen     

T7 innostaa oppilasta 

edistämään käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen sujuvoitumista ja 

tuottamaan arjessa ja koulussa 

tarvittavia monimuotoisia tekstejä 

yksin ja ryhmässä 

T8 auttaa oppilasta syventämään 

taitoaan suunnitella ja tuottaa 

tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

sekä käyttämään monipuolisesti 

niissä tarvittavaa sanastoa ja 

kieliopillisia rakenteita 

S3 Harjoitellaan sujuvaa 

kirjoittamista, tekstien tuottamisen 

ja käsittelyn perustoimintoja ja 

yleiskielen normeja itsenäisesti ja 

ryhmässä. Kirjoitetaan tekstejä 

käyttäen oikein lopetusmerkkejä. 

Harjoitellaan pilkun käyttöä. 

Vahvistetaan yhdyssanojen ja -

merkkien merkitsemistä. 

Harjoitellaan vuorosanojen ja 

lainausmerkkien käyttöä 

teksteissä. Tuotetaan 

ikäkaudelle sopivia kertovia, 

kuvaavia, ohjaavia ja 

L1,L2,L4,L5 A2-B1 Kehittyvä 

peruskielitaito / 

Selviytyminen 

arkielämässä 

Oppilaan käsiala on sujuvaa. 

Oppilas kykenee tuottamaan 

jo tekstejä sujuvasti 

näppäimistö-taidoilla. 

Oppilas tuottaa 

jäsennellympää ja 

ymmärrettävämpää tekstiä, 

tutuista aiheista tai 



T9 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan ja arvioimaan 

omia tekstejään sekä 

kehittämään taitoa antaa ja 

vastaanottaa palautetta 

yksinkertaisia kantaa ottavia 

tekstilajeja: asiatekstejä, 

kertomuksia, selostuksia ja 

näytelmiä ja niissä käytettävää 

sanastoa ja fraseologiaa sekä 

kieliopillisia rakenteita. 

Harjoitellaan niissä otsikointia ja 

kappalejakoa. Tutustutaan 

kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja 

muokataan tekstejä palautteen 

perusteella. Kirjoitetaan tekstejä 

juonikaavion pohjalta. Saadaan 

kokemuksia muista kirjoitelmien 

suunnittelupohjista. 

Kertomuksesta on havaittavissa 

aloitus, keskikohta ja lopetus. 

Saadaan kokemuksia muista 

kirjoitelmien suunnittelupohjista. 

lukemansa perusteella. 

Teksteistä löytyy tarvittavat 

välimerkit. 

Oppilas tuottaa 

monipuolisesti lyhyitä viestejä 

ja tekstejä käsinkirjoittaen ja 

tvt-laitteita hyödyntäen. 

Oppilas osaa hyödyntää 

kirjoittaessaan prosessi-

kirjoittamista. 

Oppilas ottaa mallia muista 

teksteistä kirjoittamisensa 

avuksi. 

Oppilas osaa antaa 

rakentavaa palautetta toisille 

kirjoittajille sekä hyödyntää 

saamaansa palautetta itse 

kirjoittamiseensa. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppilasta 

vahvistamaan kielitietoisuuttaan 

ja havainnoimaan kielenkäytön 

tilanteista vaihtelua, eri kielten 

piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun 

suomen säännönmukaisuuksia 

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen 

mukaista kielen vaihtelua, 

havainnoimalla koulun ja 

oppilaiden vapaa-ajan 

vuorovaikutustilanteita sekä 

moninaisia kuultuja ja luettuja 

tekstejä. Pohditaan sanojen, 

L2,L4 A2-B1 Kehittyvä 

peruskielitaito / 

Selviytyminen 

arkielämässä 

Oppilas tekee havaintoja 

yleiskielestä ja puhutusta 



T11 innostaa oppilasta 

tutustumaan monipuolisesti 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja 

kannustaa lukemaan lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuelämysten 

jakamiseen ja kirjaston 

aktiiviseen käyttöön 

T12 ohjata oppilasta 

havainnoimaan koulun ja muun 

ympäristön kulttuurista 

monimuotoisuutta sekä tukea 

oppilaan monikielistä ja -

kulttuurista identiteettiä ja 

rohkaista hyödyntämään ja 

kehittämään omaa 

kielirepertuaaria 

ilmausten ja tekstien sisältöjen 

ilmentämiä merkityksiä ja tapoja 

luokitella niitä. Tutustutaan 

puhutun ja kirjoitetun suomen 

piirteisiin. Opitaan päättelemään 

keskeisiä 

säännönmukaisuuksia 

(sanaluokat ja lausetyypit, 

nominien ja verbien taivutus, 

verbityypit, sanojen 

yhdistäminen ja johtaminen) ja 

tapoja luoda merkityksiä. 

Tutustutaan lapsille ja nuorille 

suunnattuun kauno- ja 

tietokirjallisuuteen, elokuviin ja 

mediateksteihin sekä kirjastoon 

niitä tarjoavana resurssina. 

Perehdytään lasten ja nuorten 

maailmaan liittyviin 

kansanperinteen lajeihin edelleen 

ja nykyperinteeseen lasten- ja 

nuorten kirjallisuutta ja eri 

viestintä- että medialaitteita 

hyödyntäen. 

kielestä omassa 

ympäristössään. 

Oppilas ilmaisee 

perustunteita, tuntemuksia, 

ajatuksia ja mielipiteitä 

suomen kielellä. 

Oppilas arvioi oman kielensä 

vaihtelevaa käyttöä eri 

tilanteissa. 

Oppilas kykenee jo paremmin 

selittämään tuttujen sanojen, 

ilmausten ja tekstien 

merkityksiä suomen kielellä. 

Oppilas havaitsee 

säännönmukaisuutta 

sanoissa (sanaluokat, 

sijamuodot, verbityypit). 

Oppilas käyttää rohkeasti 

omaa kieltä oppimisensa ja 

työskentelynsä tukena. 

Oppilas arvostaa 

monikielisyyttä 

ympäristössään. 

Oppilaan kiinnostus 

lukemiseen, kirjoittamiseen ja 



median välittämiin elämyksiin 

lisääntyy. 

Oppilas kertoo toisille jotakin 

oman maansa 

kansanperinteestä. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppilasta 

vahvistamaan myönteistä 

käsitystä itsestään 

kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana 

sekä asettamaan 

oppimistavoitteita 

T14 ohjata oppilasta 

havaitsemaan, miten kieltä 

käytetään eri oppiaineissa 

T15 kannustaa oppilasta 

kehittämään tietojaan ja kielellisiä 

keinojaan itseohjautuvaan 

työskentelyyn, tiedonhakuun ja 

tiedon jäsentämiseen itsenäisesti 

ja ryhmässä 

S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, 

kirjoittamisen, kuuntelun ja 

puhumisen prosesseja 

pienempiin osiin ja harjoitellaan 

näitä osataitoja sekä erilaisia 

kirjoitus- ja kuuntelutekniikoita. 

Harjoitellaan eri oppiaineiden 

tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 

tunnistamista ja niiden omaan 

käyttöön ottamista. 

Hyödynnetään tieto- ja 

viestintäteknologiaa apuna eri 

tiedonalojen tiedonhankinnassa, 

oppimisessa ja oman oppimisen 

arvioinnissa suhteessa 

tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan 

toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Vahvistetaan 

oppilaan taitoa käyttää omaa 

äidinkieltään ja muita osaamiaan 

L1,L2,L4,L6,L

7 

A2-B1 Kehittyvä peruskieli-

taito / Selviytyminen 

arkielämässä 

Oppilas ilmaisee jäsennellysti 

ja selkeästi itseään 

kirjoittaen. 

Oppilas käyttää oppimiaan 

käsitteitä ja kielenrakenteita 

teksteissä ja puheessa. 

Oppilas arvioi itseään 

puhujana, oppijan lukijana ja 

kirjoittajana. 

Oppilas käyttää jo paremmin 

käyttää viestintäteknologiaa 

oppimisensa, tuottamisensa 

ja työskentelynsä tukena. 

Oppilas on tietoinen 

tekijänoikeuksista ja pyrkii 



kieliä kaiken oppimisen tukena. toimimaan niiden mukaisesti. 

Oppilas käyttää omaa 

äidinkieltään oppimisensa ja 

työskentelynsä tukena. 

 

Vuosiluokka 6 – suomi toisena kielenä tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

6 

Tavoitteet Sisäl-

löt 

Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan 

ilmaisuvarantoaan ja taitoaan 

ilmaista mielipiteensä ja toimia 

rakentavasti koulun ja muun arjen 

vuorovaikutustilanteissa 

T2 innostaa oppilasta 

vahvistamaan kasvokkaisen 

vuorovaikutuksen, opetuspuheen 

ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja 

ymmärtämistaitojaan 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti sanallisia 

ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 

käyttäen sekä käyttämään 

S1 Harjoitellaan havainnoimaan 

vuorovaikutusta myös 

sanattoman viestinnän osalta 

Kehitytään edelleen ääntämis- ja 

kuuntelutaidoissa ja osataan 

liittää viestintä eri tilanteisiin 

sopivaksi, luoden osaltaan 

myönteisen viestitätilanteen. 

Tutkitaan ja käytetään kieltä 

osana toimintaa ja erilaisia 

viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteita 

aktiivisemmin ja 

tavoitteellisemmin 

(tilannesidonnaiset fraasit ja 

ilmaukset, ajan ilmaiseminen 

L1,L2,L4 B1 Sujuva peruskielitaito 

eli Hyvän osaamisen 

kriteerit: 

Oppilas osallistuu erilaisiin 

vuorovaikutustilanteisiin 

käyttäen ilmaisu-varantoaan 

sekä keskustelee ja 

työskentelee erilaisten 

aihepiirien ja tekstien 

pohjalta. 

Oppilas ymmärtää 

opetuspuhetta ja muuta 

kuulemaansa, kun tilanne tai 

aihe on ennestään tuttu ja 



luovuuttaan ja ottamaan 

huomioon myös muut osallistujat 

kerronnassa, modaalisuus, 

vertaaminen kuvailussa sekä 

epäsuora esitys ja toisen 

puheeseen viittaaminen. 

Harjoitellaan oman puheenvuoron 

käyttöä keskusteluissa, itseänsä 

selkeästi ja johdonmukaisesti 

ilmaisten. Harjoitellaan puhelimen 

asiallista käyttöä viestimenä. 

Kehitytään keskustelutaidoissa, 

ilmaisten itseään 

monipuolisemmin. Kehitytään 

omassa kertomisessa ja 

kokonais-ilmaisussa. Kertomista, 

mielipiteen ilmaisua ja kuvailua 

yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien 

ja tekstien pohjalta. Ohjataan 

kokonaisilmaisuun ja 

hyödynnetään 

draamatyöskentelyä. 

Vahvistetaan ilmeikästä 

äänenkäyttöä ja käytetään 

tietoisemmin sanattoman 

viestinnän keinoja. Osallistutaan 

oman luokan sekä kouluyhteisön 

vuorovaikutus- ja 

kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden 

toteuttamiseen aktiivisemmin, 

kehittäen vahvistaen niissä omaa 

ymmärtämistä tuetaan. 

Oppilas osaa toimia 

kasvokkaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. 

Oppilas ilmaisee itseään 

erilaisia ilmaisun keinoja 

käyttäen ja osaa ottaa 

huomioon puhekumppaninsa. 



esittämis- ja esiintymis-

kokemusta ja eri 

viestintälaitteiden 

mahdollisuuksia. 

Tekstien tulkitseminen 

T4 ohjata oppilasta 

sujuvoittamaan lukutaitoaan ja 

käyttämään tietoaan tekstilajeista 

tekstien erittelemisessä ja tiedon 

luotettavuuden arvioinnissa 

itsenäisesti ja ryhmässä 

T5 kannustaa oppilasta 

kehittämään taitoaan tulkita 

puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä 

erilaisissa tilanteissa 

tarkoituksenmukaisia luku- ja 

ymmärtämisstrategioita käyttäen 

T6 ohjata oppilasta päättelevään 

tekstien tulkintaan sekä 

laajentamaan sana- ja 

käsitevarantoaan 

 

S2 Edistetään tekstilajien sekä 

kirjallisuuden perus-käsitteiden 

tuntemusta (juoni, pää- ja 

sivuhenkilöt sekä miljöö). Luetaan 

ja analysoidaan erityylisiä ja -

aiheisia teoksia sekä lyhyitä 

tekstejä (tieto-tekstit ja 

kaunokirjallisuus). Luetaan 

ohjatusti että itsenäisesti erilaisia 

lyhyitä tekstejä sekä yhteisiä että 

valinnaisia kokonaisteoksia. 

Kiinnostutaan ja kiinnitetään 

huomiota erilaisiin tekstilajeihin 

tietoisemmin: selostus, kuvailu, 

kertomus, mielipide. Harjoitellaan 

kaunokirjallisuuden ja erilaisten 

tieto- ja mediatekstien sujuvaa 

lukemista sekä käyttämään 

tilanteeseen ja tavoitteeseen 

sopivia lukustrategioita 

tietoisemmin. Opitaan 

tulkitsemaan mediatekstiä ja 

ohjataan mediakriittisyyteen. 

L1,L2,L4 B1 Sujuva peruskielitaito 

eli Hyvän osaamisen 

kriteerit: 

Oppilas lukee sujuvasti 

monimuotoisia tekstejä. 

Oppilas tunnistaa 

kertomuksen, tietotekstin ja 

arvioivan tekstin ja 

harjoittelee käyttämään tietoa 

tekstilajipiirteistä tekstien 

tulkinnassa ja arvioinnissa. 

Oppilas osallistuu erilaisiin 

kielenkäyttötilanteisiin ja osaa 

tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja 

tekstejä. 

Oppilas hallitsee kohtuullisen 

sana- ja käsitevarannon sekä 

tunnistaa tekstistä 

merkityksiä, jotka vaativat 

päättelyä. 



Pohditaan tekstin luotettavuutta. 

Harjoitellaan selkeämmin oman 

mielipiteen ilmaisemista luetusta, 

omista kokemuksista lähtien ja 

arvottavien ilmausten erottamista 

teksteissä sekä selvittämään 

tiedon lähteen ja arvioimaan 

tiedon luotettavuutta. 

Harjoitellaan eri tieto-lähteiden 

käyttöä. Harjoitellaan 

hahmottamaan virkkeen osien 

suhteita: hallitaan pää- ja 

sivulause ja pilkunkäyttö tässä, 

tunnistetaan lauseen pääjäsenet 

subjekti, predikaatti ja objekti 

sekä oivalletaan lausekkeen 

pääsanan ja määritteen välinen 

suhde, lauseenvastike, tekstin 

ymmärtämisen tukena. 

Luokitellaan sanoja edelleen 

merkityksen ja muodon 

perusteella. Osataan sanaluokat, 

tehtävät ja yleisimpien 

sijamuotojen nimet ja tehtävät. 

Osataan verbin pääluokat (aktiivi 

ja passiivi) ja persoonataivutus. 

Laajennetaan sana- ja 

käsitevarantoa tutustumalla 

yleisiin lyhenteisiin ja 

 



sivistyssanoihin. 

Tekstien tuottaminen 

T7 innostaa oppilasta edistämään 

käsinkirjoittamisen ja 

näppäintaitojen sujuvoitumista ja 

tuottamaan arjessa ja koulussa 

tarvittavia monimuotoisia tekstejä 

yksin ja ryhmässä 

T8 auttaa oppilasta syventämään 

taitoaan suunnitella ja tuottaa 

tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

sekä käyttämään monipuolisesti 

niissä tarvittavaa sanastoa ja 

kieliopillisia rakenteita 

T9 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan ja arvioimaan 

omia tekstejään sekä 

kehittämään taitoa antaa ja 

vastaanottaa palautetta 

S3 Harjoitellaan sujuvaa 

kirjoittamista, tekstien tuottamisen 

ja käsittelyn perustoimintoja ja 

yleiskielen normeja itsenäisesti ja 

ryhmässä. Kirjoitetaan tekstejä 

käyttäen ja kehittäen 

käsialakirjoitusta ja 

näppäimistötaitoja. Tuotetaan 

ikäkaudelle sopivia kirjallisia 

esityksiä eri tarkoituksiin: kuvaus, 

selostus, essee, tiivistelmä, 

kuvateksti, tutkielma, projektityö, 

lehtiartikkeli, uutinen, reportaasi, 

mainos, mielipidekirjoitus ja 

käytetään niissä sanastoa ja 

fraseologiaa sekä kieliopillisia 

rakenteita tietoisemmin. 

Tuotetaan erilaisia kirjoitelmia: 

kertomus, aineistopohjainen 

teksti, referaatti, arvostelu. 

Tutustutaan kirjoittamisprosessin 

vaiheisiin ja muokataan tekstejä 

palautteen perusteella. 

Kirjoitetaan erilaisia tekstejä yksin 

tai yhdessä, totuttaudutaan 

suunnitteluun ja etenemään 

L1,L2,L4,L5 B1 Sujuva peruskielitaito 

eli Hyvän osaamisen 

kriteerit: 

Oppilas osaa ohjatusti 

käyttää kertomiselle, 

kuvaamiselle ja yksin-

kertaiselle kantaaottavalle 

tekstille tyypillistä kieltä. 

Oppilas osaa kirjoittaa 

suomea käsin ja hän on 

omaksunut tarvittavia 

näppäimistötaitoja. 

Oppilas tuottaa kokonaisia 

tekstejä ja osittaa niissä 

oikeinkirjoituksen tuntemusta.  

Oppilas osaa otsikoida 

tekstinsä, jakaa sen 

kappaleisiin ja kiinnittää 

huomiota sanavalintoihin. 

Oppilas osaa arvioida 

tuottamiaan tekstejä, 

tunnistaa omia vahvuuksia ja 

kehittämiskohteitaan tekstin 



kirjoittamisessa tavoitteellisesti. 

Osataan tietoisemmin hyödyntää 

omia kokemuksia kirjallisissa 

esityksissä ja koetaan 

kirjoittaminen esteettisenä 

elämyksenä. Osataan korjata 

tekstiä saadun palautteen 

perusteella. 

tuottajana sekä osaa antaa ja 

vastaanottaa palautetta. 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T10 ohjata oppilasta 

vahvistamaan kielitietoisuuttaan 

ja havainnoimaan kielenkäytön 

tilanteista vaihtelua, eri kielten 

piirteitä ja puhutun ja kirjoitetun 

suomen säännönmukaisuuksia 

T11 innostaa oppilasta 

tutustumaan monipuolisesti 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja 

kannustaa lukemaan lapsille ja 

nuorille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuelämysten 

jakamiseen ja kirjaston 

aktiiviseen käyttöön 

T12 ohjata oppilasta 

havainnoimaan koulun ja muun 

ympäristön kulttuurista 

monimuotoisuutta sekä tukea 

S4 Tutkitaan tilanteen ja aiheen 

mukaista kielen vaihtelua, 

havainnoimalla koulun ja 

oppilaiden vapaa-ajan 

vuorovaikutustilanteita sekä 

moninaisia kuultuja ja luettuja 

tekstejä. Pohditaan sanojen, 

ilmausten ja tekstien ilmentämiä 

merkityksiä ja tapoja luokitella 

niitä. Tutustutaan puhutun ja 

kirjoitetun suomen piirteisiin. 

Erotetaan murreilmaisut 

yleiskielestä sekä tutustutaan eri 

murteiden välisiin eroihin. 

Opitaan päättelemään keskeisiä 

säännönmukaisuuksia suomen 

kielessä ja tekemään vertailua 

muihin kieliin. (sanaluokat ja 

lausetyypit, nominien ja verbien 

L2,L4 B1 Sujuva peruskielitaito 

eli Hyvän osaamisen 

kriteerit: 

Oppilas tunnistaa kielen 

rakenteen 

säännönmukaisuuksia ja 

kykenee kuvaamaan 

tavallisimpia peruskäsitteitä 

käyttäen, miten kielenkäyttö 

vaihtelee eri tilanteissa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä ympäristönsä 

kielistä ja murteista. 

Oppilas lukee lasten- ja 

nuorten kirjallisuutta ja pystyy 

kertomaan ajatuksiaan 

lukemastaan ja muusta 



oppilaan monikielistä ja -

kulttuurista identiteettiä ja 

rohkaista hyödyntämään ja 

kehittämään omaa 

kielirepertuaaria 

taivutus, verbityypit, sanojen 

yhdistäminen ja johtaminen) ja 

tapoja luoda merkityksiä. 

Hyödynnetään omaa äidinkieltä 

oppimisen ja kielitaidon 

kehittymisen tukena. Tutustutaan 

lapsille ja nuorille suunnattuun 

kauno- ja tietokirjallisuuteen, 

elokuviin ja mediateksteihin sekä 

kirjastoon niitä tarjoavana 

resurssina. Löydetään 

harrastuneisuus lukemista 

kohtaan. Saadaan lukemisesta, 

elokuvista ja kirjastosta 

esteettisiä elämyksiä. 

Harjoitellaan erilaisia 

lukemistapoja: silmäilevä, etsivä, 

sana- ja asiatarkka sekä 

päättelevä lukutapa. Perehdytään 

lasten ja nuorten maailmaan 

liittyviin kansanperinteen lajeihin 

edelleen ja nykyperinteeseen 

lasten- ja nuorten kirjallisuutta, 

paikalliskirjailijoita ja muita 

kirjailijoita ja eri viestintä- että 

medialaitteita hyödyntäen. 

lasten- ja nuortenkulttuurista 

Oppilas osaa kuvailla omaa 

elinympäristönsä 

monikielisyyttä sekä 

kulttuurista 

monimuotoisuutta. 

Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena 

T13 innostaa oppilasta S5 Opitaan jäsentämään lukemisen, L1,L2,L4,L6,L B1 Sujuva peruskielitaito 



vahvistamaan myönteistä 

käsitystä itsestään 

kielenkäyttäjänä ja kielenoppijana 

sekä asettamaan 

oppimistavoitteita 

T14 ohjata oppilasta 

havaitsemaan, miten kieltä 

käytetään eri oppiaineissa 

T15 kannustaa oppilasta 

kehittämään tietojaan ja kielellisiä 

keinojaan itseohjautuvaan 

työskentelyyn, tiedonhakuun ja 

tiedon jäsentämiseen itsenäisesti 

ja ryhmässä 

kirjoittamisen, kuuntelun ja 

puhumisen prosesseja 

pienempiin osiin ja harjoitellaan 

näitä osataitoja sekä erilaisia 

kirjoitus- ja kuuntelu-tekniikoita. 

Harjoitellaan eri oppiaineiden 

tärkeiden käsitteiden ja ilmausten 

tunnistamista ja niiden omaan 

käyttöön ottamista. 

Hyödynnetään tieto- ja 

viestintäteknologiaa apuna eri 

tiedonalojen tiedonhankinnassa, 

oppimisessa ja oman oppimisen 

arvioinnissa suhteessa 

tavoitteisiin. Oppilasta ohjataan 

toimimaan eettisesti 

tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä 

kunnioittaen. Vahvistetaan 

oppilaan taitoa käyttää omaa 

äidinkieltään ja muita osaamiaan 

kieliä kaiken oppimisen tukena. 

7 eli Hyvän osaamisen 

kriteerit: 

Oppilas osaa ohjatusti 

asettaa itselleen 

oppimistavoitteita. 

Oppilas lukee tuetusti eri 

oppiaineiden tekstejä tai 

niiden osia ja osaa kuvailla, 

millaisista osista tekstit 

rakentuvat. 

Oppilas osaa tuottaa 

sovitusta aihepiiristä 

hankkimansa tiedon pohjalta 

jäsennellyn suullisen tai 

kirjallisen tekstin itsenäisesti 

tai ryhmässä. 

Oppilas osaa ohjatusti valita 

tilanteeseen ja aiheeseen 

sopivan tavan hankkia tietoa. 

 


