
ENGLANNIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ – VUOSILUOKAT 7-9  
  

  

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9  

  

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten 

opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostami-

selle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti 

sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.   

  

Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maa-

ilman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvosta-

maan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 

oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riip-

pumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.   

  

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille 

luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia 

tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 

antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.   

  

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä 

yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä en-

tuudestaan osaavat voivat edistyä.   



Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan 

huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työ-

elämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä 

tietoa.   

  

Englanti, A-oppimäärä vuosiluokilla 7–9   

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen 

kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnai-

sia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimisen kautta hankkima taito 

otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa. Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialais-

ten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa.  

  

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu 

pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saa-

vuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 

kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja välineitä. Teks-

teistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon  

omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyy-

teen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.  



Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita 

kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. 

Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille.  

  

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9  

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa ote-

taan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suoma-

laiseen sovellukseen. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.   

  

Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannusta-

van palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppi-

maansa erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kie-

leen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.   

  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritel-

lään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suh-

teuttamalla oppilaan osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen kielitaidon 

eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin ta-

voitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

  



Kehittävän ja monipuolisen formatiivisen arvioinnin periaatteet on kuvattu luvussa 6.4. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että oppilas 

saa riittävästi palautetta myös suullisesta kielitaidosta. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muo-

dostumista.   

  

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9   

  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä 

sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten mai-

den kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, 

jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varian-

teista.   

  

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen 

käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.   

  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa 

näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen 

toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toi-

mijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä.  

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja har-

joitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.  

 

 

 



Vuosiluokka 7, englannin A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
 

 

vl  

 

Opetuksen tavoite Sisällöt Opetuksen tavoitteista joh-

detut oppimisen tavoitteet 

Sisällön tarkennus  Laaja- 

alainen 

osaaminen  

Arvioinnin kohde  

 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

7 T1   

edistää oppilaan taitoa 

pohtia englannin asemaan 

ja variantteihin liittyviä ilmi-

öitä ja arvoja sekä antaa 

oppilaalle valmiuksia kehit-

tää kulttuurienvälistä toi-

mintakykyä  

S1  Oppilas oppii tuntemaan 
englannin kielen asemaan 
ja variantteihin liittyviä ar-
voja. Hän oppii kielialueen 
maiden kulttuureja ja elä-
mänmuotoja. Oppilas oppii 
kehittämään kulttuurien vä-
listä toimintakykyään. 

- otetaan selkoa sellaisten maiden 
kulttuureista ja elämänmuodoista, 
joissa englanti on keskeisin yhteis-
kunnassa käytetty kieli sekä tutustu-
taan kyseisiin englannin varianttei-
hin   
- vahvistetaan kulttuurienvälistä toi-
mintakykyä mahdollisuuksien mu-
kaan projektitöiden, kansainvälisen 
yhteydenpidon, kouluun pyydettä-
vien  
vierailijoiden ja koulun oman 
monikulttuurisuuden avulla 
 - huomioidaan työtavoissa ja 
oppimisympäristöissä oppilai-
den vapaa-aikana käyttämät 
englannin kielen  
toimintaympäristöt ja mielenkiinnon 
kohteet  
 - tutustutaan yhdessä erilaisiin tieto- 
ja viestintäteknologian tarjoamiin 
englanninkielisiin aineistoihin ja toi-
mintaympäristöihin, jotka tukevat 
oppimista   

L1,L2  Kielen asemaan ja vari-
antteihin liittyvien kysy-
mysten huomaaminen 
ja kulttuurien välinen 
toimintakyky 

T2  

kannustaa oppilasta löytä-
mään kiinnostavia englan-
ninkielisiä  

sisältöjä ja  

toimintaympäristöjä, jotka 

laajentavat käsitystä glo-

balisoituvasta maailmasta  

ja siinä toimimisen mah-
dollisuuksista  
  

S1 Oppilas oppii löytämään 
englanninkielisiä aineistoja 
ja toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat käsitystä 
globalisoituvasta maail-
masta.  

L1, L2 Maailmankansalaisen 
taitojen kehittäminen 
englannin kieltä hyö-
dyntämällä 

T3  S1 Oppilas oppii löytämään 
englannin kielen säännön-
mukaisuuksia ja vertaile-

L1, L3 Kielellinen päättely 



ohjata oppilasta havaitse-

maan, millaisia säännön-

mukaisuuksia englannin 

kielessä on ja miten sa-

moja asioita ilmaistaan 

muissa kielissä sekä käyt-

tämään kielitiedon käsit-

teitä oppimisensa tukena  

maan englannin kieltä mui-
hin kieliin. Hän oppii käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena. 

- tutustutaan keskeisiin kielitiedon 

käsitteisiin ja vertaillaan niitä muihin 

oppilaan osaamiin kieliin 

 S2 Kielenopiskelutaidot   

 T4  

rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia 
englantia ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäi-
sesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen  
vuorovaikutukseen, jossa 

tärkeintä on viestin välitty-

minen  

S2 Oppilas oppii asettamaan 
tavoitteita kielten opiskelul-
leen ja reflektoimaan oppi-
misprosessiaan itsenäi-
sesti ja yhdessä muiden 
kanssa. Oppilas oppii käyt-
tämään erilaisia tapoja op-
pia kieliä ja löytää niistä it-
selleen tehokkaimmat. Op-
pilas oppii tapoja toimia 
vuorovaikutuksessa raken-
tavasti. 

- tarkastellaan yhdessä millaiset 
asenteet ja työskentelytavat edistä-
vät kieltenoppimista ja asetetaan 
henkilökohtaisia tavoitteita  
- kokeillaan yhdessä erilaisia  

opiskelustrategioita kuten uusien 
sanojen ja rakenteiden käyttöä 
omissa ilmaisuissa, muistiinpaina-
miskeinoja ja sanapäättelyä  

- harjoitellaan erilaisten sanastojen 
käyttöä ja tiedon hakemista.   
- harjoitellaan itsearviointitaitoja ja 

rakentavaa vertaisarviointia   

L1, L3 Tavoitteiden asettami-
nen, opiskelustrategioi-
den hyödyntäminen, 
oppimisen reflektointi ja 
vuorovaikutuksessa toi-
mimisen tapojen hah-
mottaminen 

T5 
kehittää oppilaan itsenäi-
syyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä jatkuvan 
kieltenopiskelun valmiuk-
sia  
  

S2 Oppilas oppii soveltamaan 
ja kehittämään kielitaitoaan 
itsenäisesti myös koulun 
päätyttyä. Hän oppii hyö-
dyntämään ympäristönsä 
kielellisiä virikkeitä. Oppi-
laalle kehittyy luottamus it-
seensä kielenoppijana. 

L1 Jatkuvan kielenopiske-
lun valmiuksien kehitty-
minen 

 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 



 T6  

rohkaista oppilasta osal-

listumaan keskusteluihin 

monenlaisista oppilaiden 

ikätasolle ja elämänkoke-

mukseen sopivista ai-

heista, joissa käsitellään 

myös mielipiteitä 

S3 Oppilas oppii toimimaan 
aktiivisesti erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

- harjoitellaan runsaasti erilaisia  

jokapäiväisiä viestintätilanteita kuten 
itsestä kertominen ja tutustuminen, 
kuulumisten vaihto, koulunkäynnistä 
ja vapaa-ajasta keskusteleminen, 
ruokailutilanteet, ostoksilla asiointi ja 
matkustaminen  
- harjoitellaan tuottamaan lyhyeh-
köjä kirjallisia viestejä   
- kuunnellaan ja luetaan monenlaisia  

tekstejä erilaisista lähteistä  

- sisältöjä valittaessa huomioidaan 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja 
ajankohtaisuus  
- harjoitellaan tuntemattoman sanan 
kiertämistä ja korvaamista, etsitään  

synonyymejä  

- harjoitellaan kohteliasta toimintaa 
viestintätilanteissa sekä keinoja pi-
tää keskustelua yllä  
- harjoitellaan ääntämistä, sana- ja 

lausepainoa, intonaatiota, sujuvaa 

puherytmiä sekä foneettisten merk-

kien tunnistamista  

L4 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

T7  

tukea oppilaan aloitteelli-
suutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen  
käytössä ja merkitysneu-

vottelun käymisessä  

S3 Oppilas oppii olemaan 
aloitteellinen vuorovaiku-
tustilanteissa. Oppilas op-
pii käyttämään viestintä-
strategioita. 

L4, L6 Viestintästrategioiden 
käyttö  

T8  

auttaa oppilasta tunnista-

maan viestinnän kulttuuri-

sia piirteitä ja tukea oppi-

laan rakentavaa kulttuu-

rienvälistä viestintää  

 Oppilas oppii tunnistamaan 
viestinnän kulttuurisia piir-
teitä. Hän oppii käyttä-
mään kieltä kulttuurien vä-
lisessä viestinnässä. 

L2 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

T9  

tarjota oppilaalle mahdolli-

suuksia kuulla ja lukea 

monenlaisia itselleen mer-

kityksellisiä yleiskielisiä ja 

yleistajuisia tekstejä erilai-

sista lähteistä sekä tulkita 

niitä käyttäen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii tulkitsemaan 
puhuttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä. Hän oppii tekstien 
ymmärtämisstrategioita. 

L4 Tekstien tulkintataidot  

T10  S3 Oppilas oppii ilmaisemaan L5, L6 Tekstien tuottamistai-
dot 



ohjata oppilasta tuotta-

maan sekä puhuttua että 

kirjoitettua tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin yleisistä ja it-

selleen merkityksellisistä 

aiheista kiinnittäen huo-

miota rakenteiden moni-

puolisuuteen ja ohjaten 

hyvään ääntämiseen  

itseään suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen englannin 
kielen keskeistä sanastoa 
ja keskeisiä rakenteita. 
Hän oppii ääntämään ym-
märrettävästi. 

 

  

 

 

  

  



Vuosiluokka 8, englannin A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
 

 

vl  

 

Opetuksen tavoite Sisällöt Opetuksen tavoitteista joh-

detut oppimisen tavoitteet 

Sisällön tarkennus  Laaja- 

alainen 

osaaminen  

Arvioinnin kohde  

 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

8 T1   

edistää oppilaan taitoa 

pohtia  

 englannin asemaan ja  

variantteihin liittyviä ilmi-
öitä ja arvoja sekä antaa 
oppilaalle valmiuksia ke-
hittää kulttuurienvälistä 
toimintakykyään  

S1  Oppilas oppii tuntemaan 
englannin kielen asemaan 
ja variantteihin liittyviä ar-
voja. Hän oppii kielialueen 
maiden kulttuureja ja elä-
mänmuotoja. Oppilas oppii 
kehittämään kulttuurien vä-
listä toimintakykyään. 

-  laajennetaan tietämystä englan-
ninkielisistä maista  
- rakennetaan ymmärrystä maail-

man moni- ja rinnakkaiskielisyydestä 

- kulttuurienvälistä toimintakykyä 
vahvistetaan mahdollisuuksien mu-
kaan projektitöiden, kansainvälisen 
yhteydenpidon, kouluun pyydettä-
vien  

vierailijoiden ja koulun oman 
monikulttuurisuuden avulla  

- huomioidaan työtavoissa ja 
oppimisympäristöissä oppilai-
den vapaa-aikana käyttämät 
englannin kielen  
toimintaympäristöt ja mielenkiinnon 
kohteet  
 - tutustutaan yhdessä erilaisiin tieto- 
ja viestintäteknologian tarjoamiin 
englanninkielisiin aineistoihin ja toi-
mintaympäristöihin, jotka tukevat op-
pimista   
- laajennetaan osaamista kielitiedon 

käsitteistä ja vertaillaan niitä muihin 

oppilaan osaamiin kieliin   

L1,L2  Kielen asemaan ja vari-
antteihin liittyvien kysy-
mysten huomaaminen 
ja kulttuurien välinen 
toimintakyky 

T2  

kannustaa oppilasta löytä-
mään kiinnostavia englan-
ninkielisiä  

sisältöjä ja  

toimintaympäristöjä, jotka 

laajentavat käsitystä glo-

balisoituvasta maailmasta  

ja siinä toimimisen mah-
dollisuuksista  
  

S1 Oppilas oppii löytämään 
englanninkielisiä aineistoja 
ja toimintaympäristöjä, 
jotka laajentavat käsitystä 
globalisoituvasta maail-
masta.  

L1, L2 Maailmankansalaisen 
taitojen kehittäminen 
englannin kieltä hyö-
dyntämällä 

T3  S1 Oppilas oppii löytämään 
englannin kielen säännön-

L1, L3 Kielellinen päättely 



ohjata oppilasta havaitse-

maan, millaisia säännön-

mukaisuuksia englannin 

kielessä on ja miten sa-

moja asioita ilmaistaan 

muissa kielissä, sekä 

käyttämään kielitiedon kä-

sitteitä oppimisensa tu-

kena  

mukaisuuksia ja vertaile-
maan englannin kieltä mui-
hin kieliin. Hän oppii käyt-
tämään kielitiedon käsit-
teitä oppimisensa tukena. 

 S2 Kielenopiskelutaidot   

 T4  

rohkaista oppilasta 
asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään moni-
puolisia tapoja oppia 
englantia ja arvioimaan 
oppimistaan itsenäi-
sesti ja yhteistyössä 
sekä ohjata oppilasta 
myönteiseen  
vuorovaikutukseen, jossa 

tärkeintä on viestin välitty-

minen  

S2 Oppilas oppii asettamaan 
tavoitteita kielten opiskelul-
leen ja reflektoimaan oppi-
misprosessiaan itsenäi-
sesti ja yhdessä muiden 
kanssa. Oppilas oppii käyt-
tämään erilaisia tapoja op-
pia kieliä ja löytää niistä it-
selleen tehokkaimmat. Op-
pilas oppii tapoja toimia 
vuorovaikutuksessa raken-
tavasti. 

- ohjataan oppilasta tunnistamaan 
omat vahvuutensa ja kehittymistar-
peensa  
kieltenoppijana  

- asetetaan henkilökohtaisia tavoit-
teita ja harjoitellaan suunnittelemaan 
ja arvioimaan omaa työskentelyä ja 
oppimista  

- harjoitellaan yhdessä erilaisia opis-
kelustrategioita   
- harjoitellaan erilaisten sanastojen 
käyttöä ja tiedon hakemista  
- harjoitellaan itsearviointitaitoja ja 
rakentavaa vertaisarviointia   

L1, L3 Tavoitteiden asettami-
nen, opiskelustrategioi-
den hyödyntäminen, 
oppimisen reflektointi ja 
vuorovaikutuksessa toi-
mimisen tapojen hah-
mottaminen 

T5 
kehittää oppilaan itsenäi-
syyttä soveltaa luovasti 
kielitaitoaan sekä jatkuvan 
kieltenopiskelun valmiuk-
sia  
  

S2 Oppilas oppii soveltamaan 
ja kehittämään kielitaitoaan 
itsenäisesti myös koulun 
päätyttyä. Hän oppii hyö-
dyntämään ympäristönsä 
kielellisiä virikkeitä. Oppi-
laalle kehittyy luottamus it-
seensä kielenoppijana. 

L1 Jatkuvan kielenopiske-
lun valmiuksien kehitty-
minen 



 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä 

 T6  

rohkaista oppilasta osal-

listumaan keskusteluihin 

monenlaisista oppilaiden 

ikätasolle ja elämänkoke-

mukseen sopivista ai-

heista, joissa käsitellään 

myös mielipiteitä 

S3 Oppilas oppii toimimaan 
aktiivisesti erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. 

- harjoitellaan paljon erilaisia joka-
päiväisiä viestintätilanteita, kuten 
matkustamiseen liittyvät tilanteet, 
omasta kotimaasta kertominen, tien 
neuvominen, terveelliset elämänta-
vat, teini-ikäisen maailmankuva   
- harjoitellaan kohteliasta toimintaa 
viestintätilanteissa sekä keinoja pi-
tää keskustelua yllä  

- harjoitellaan tuntemattoman sanan 
kiertämistä ja korvaamista, etsitään  

synonyymeja  

- sisältöjä valittaessa huomioidaan 
oppilaiden kiinnostuksen kohteet ja 
ajankohtaisuus  
- arkipäiväisten viestien lisäksi har-
joitellaan tuottamaan myös hieman 
laajempia  
kirjallisia tekstejä, joissa tuodaan 
esille myös omia näkemyksiä  
- kuunnellaan ja luetaan monenlai-
sia tekstejä erilaisista lähteistä  

- harjoitellaan ääntämistä, sana- ja 
lausepainoa, intonaatiota, sujuvaa 
puherytmiä sekä foneettisten merk-
kien tunnistamista 

L4 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

T7  

tukea oppilaan aloitteelli-
suutta viestinnässä, kom-
pensaatiokeinojen  
käytössä ja merkitysneu-

vottelun käymisessä  

S3 Oppilas oppii olemaan 
aloitteellinen vuorovaiku-
tustilanteissa.  
 
Oppilas oppii käyttämään 
viestintästrategioita. 

L4, L6 Viestintästrategioiden 
käyttö  

T8  

auttaa oppilasta tunnista-

maan viestinnän kulttuuri-

sia piirteitä ja tukea oppi-

laiden rakentavaa kulttuu-

rienvälistä viestintää  

S3 Oppilas oppii tunnistamaan 
viestinnän kulttuurisia piir-
teitä. Hän oppii käyttä-
mään kieltä kulttuurien vä-
lisessä viestinnässä. 

L2 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

T9  

tarjota oppilaalle mahdolli-

suuksia kuulla ja lukea 

monenlaisia itselleen mer-

kityksellisiä yleiskielisiä ja 

yleistajuisia tekstejä erilai-

sista lähteistä sekä tulkita 

niitä käyttäen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii tulkitsemaan 
puhuttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä. Hän oppii tekstien 
ymmärtämisstrategioita. 

L4 Tekstien tulkintataidot  



T10  

ohjata oppilasta tuotta-

maan sekä puhuttua että 

kirjoitettua tekstiä erilaisiin 

tarkoituksiin yleisistä ja it-

selleen merkityksellisistä 

aiheista kiinnittäen huo-

miota rakenteiden moni-

puolisuuteen ja ohjaten 

hyvään ääntämiseen  

S3 Oppilas oppii ilmaisemaan 
itseään suullisesti ja kirjalli-
sesti käyttäen englannin 
kielen keskeistä sanastoa 
ja keskeisiä rakenteita. 
Hän oppii ääntämään ym-
märrettävästi. 

L5, L6 Tekstien tuottamistai-
dot 

 

 

  

 

 

 

    
  
 

  

  



Vuosiluokka 9, englannin A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi  
 

 

vl  

 

Opetuksen 
tavoite 

Si-
säll
öt 

Opetuksen ta-

voitteista joh-

detut oppimi-

sen tavoitteet 

Sisällön tarkennus  Laaja

- 

alai-

nen 

osaa-

mi-

nen  

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen 

kuvaus ar-

vosanalle 5 

Osaamisen 

kuvaus ar-

vosanalle 7 

Osaamisen 

kuvaus ar-

vosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus ar-

vosanalle 9 

 S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen      

9 T1 edistää 

oppilaan tai-

toa pohtia  

englannin 

asemaan ja  

varianttei-
hin liittyviä 
ilmiöitä ja 
arvoja 
sekä antaa 
oppilaalle 
valmiuksia 
kehittää 
kulttuurien-
välistä toi-
mintaky-
kyä  

S1  Oppilas oppii 
tuntemaan 
englannin kie-
len asemaan 
ja variantteihin 
liittyviä arvoja. 
Hän oppii kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 

 - laajennetaan ja sy-

vennetään tietä-

mystä englanninkie-

lisistä maista ja eng-

lannin kielestä glo-

baalin viestinnän 

kielenä  

- kulttuurienvälistä 

toimintakykyä vah-

vistetaan mahdolli-

suuksien mukaan 

projektitöiden, kan-

sainvälisen yhtey-

denpidon, kouluun 

pyydettävien vieraili-

joiden ja koulun 

oman monikulttuuri-

suuden avulla  

L1,L2  Kielen ase-
maan ja vari-
antteihin liit-
tyvien kysy-
mysten huo-
maaminen ja 
kulttuurien 
välinen toi-
mintakyky 

Oppilas 
osaa nimetä 
joitakin 
maita, joissa 
englantia pu-
hutaan.  
Oppilas 
osaa kertoa 
jotakin kieli-
alueen mai-
den kulttuu-
reista ja elä-
mänmuo-
doista.  

Oppilas 
osaa kertoa, 
missä eng-
lantia puhu-
taan ja että 
sitä puhu-
taan eri ta-
voin. 
Oppilas 
osaa kuvailla 
kielialueen 
maiden kult-
tuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
Oppilas 
osaa nimetä 
vuorovaiku-
tukseen liit-
tyviä kulttuu-
risia piirteitä. 

Oppilas 
osaa kertoa 
englannin 
asemasta 
maailman-
kielenä.  
Oppilas 
osaa ver-
tailla kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
Oppilas 
osaa kertoa 
kulttuurisista 
piirteistä 
vuorovaiku-
tuksessa. 

Oppilas 
osaa pohtia 
englannin 
asemaa 
maailman-
kielenä ja sii-
hen liittyviä 
ilmiöitä.  
Oppilas 
osaa ver-
tailla ja poh-
tia kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
Oppilas 
osaa ver-
tailla ja poh-
tia kulttuuri-
sia piirteitä 



- huomioidaan työta-

voissa ja oppimis-

ympäristöissä oppi-

laiden vapaa-aikana 

käyttämät englannin 

kielen toimintaympä-

ristöt ja mielenkiin-

non kohteet   

- tutustutaan yh-
dessä erilaisiin tieto- 
ja viestintäteknolo-
gian tarjoamiin eng-
lanninkielisiin aineis-
toihin ja toimintaym-
päristöihin, jotka tu-
kevat oppimista   
- laajennetaan osaa-
mista kielitiedon kä-
sitteistä ja vertail-
laan niitä muihin op-
pilaan osaamiin kie-
liin   

vuorovaiku-
tuksessa. 

T2 kannus-

taa oppi-

lasta löytä-

mään kiin-

nostavia 

englannin-

kielisiä  

sisältöjä ja  

toimintaym-

päristöjä, 

jotka laajen-

tavat käsi-

tystä globa-

lisoituvasta 

maailmasta 

ja siinä toi-

mimisen 

mahdolli-

suuksista  

  

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
englanninkieli-
siä aineistoja 
ja toimintaym-
päristöjä, jotka 
laajentavat kä-
sitystä globali-
soituvasta 
maailmasta.  

L1, 
L2 

Maailman-
kansalaisen 
taitojen ke-
hittäminen 
englannin 
kieltä hyö-
dyntämällä 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerkkejä 
joistakin ai-
neistoista ja 
toimintaym-
päristöistä, 
joissa voi 
käyttää eng-
lannin kieltä.  

Oppilas 
osaa nimetä 
englannin-
kielisiä ai-
neistoja ja 
toimintaym-
päristöjä, 
jotka edistä-
vät hänen 
oppimistaan. 

Oppilas 
osaa ver-
tailla englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja 
toimintaym-
päristöjä, 
jotka edistä-
vät hänen 
oppimistaan. 

Oppilas 
osaa pohtia, 
miten hän 
voi hyödyn-
tää englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja 
toimintaym-
päristöjä 
omaa oppi-
mistaan 
edistääk-
seen. 

T3 ohjata 

oppilasta 

havaitse-

maan, mil-

laisia sään-

nönmukai-

suuksia 

englannin 

kielessä on 

S1 Oppilas oppii 
löytämään 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuksia 
ja vertaile-
maan englan-
nin kieltä mui-
hin kieliin. Hän 
oppii käyttä-

L1, 
L3 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas 
osaa tehdä 
havaintoja 
joistakin 
englannin 
kielen sään-
nönmukai-
suuksista. 

Oppilas 
osaa tehdä 
joitakin joh-
topäätöksiä 
englannin 
kielen sään-
nönmukai-
suuksista. 
Oppilas 
osaa antaa 

Oppilas 
osaa tehdä 
johtopäätök-
siä englan-
nin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista. 
Oppilas 
osaa kertoa, 
miten sama 

Oppilas 
osaa tehdä 
johtopäätök-
siä englan-
nin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista 
ja soveltaa 
niitä.  
Oppilas 



ja miten sa-

moja asioita 

ilmaistaan 

muissa kie-

lissä sekä 

käyttämään 

kielitiedon 

käsitteitä 

oppimisensa 

tukena  

mään kielitie-
don käsitteitä 
oppimisensa 
tukena. 

joitakin esi-
merkkejä 
siitä, miten 
sama asia il-
maistaan 
englannissa 
ja jossakin 
muussa kie-
lessä.  
Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
englannin 
kielen kieli-
tiedon käsit-
teistä ja 
osaa käyttää 
niitä kielitai-
tonsa kehit-
tämiseen.  

asia ilmais-
taan englan-
nissa ja jos-
sakin 
muussa kie-
lessä.  
Oppilas 
osaa kertoa 
kohdekielen 
keskeisistä 
kielitiedon 
käsitteistä ja 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämi-
seen. 

osaa ver-
tailla, miten 
sama asia il-
maistaan 
englannissa 
ja jossakin 
muussa kie-
lessä.  
Oppilas tun-
tee englan-
nin kielen 
keskeisiä 
kielitiedon 
käsitteitä ja 
osaa käyttää 
niitä kielitai-
tonsa kehit-
tämiseen. 

 S2 Kielenopiskelutaidot       

 T4  

rohkaista 
oppilasta 
asetta-
maan ta-
voitteita, 
hyödyn-
tämään 
monipuo-
lisia ta-
poja op-

S2 Oppilas oppii 
asettamaan ta-
voitteita kielten 
opiskelulleen 
ja reflektoi-
maan oppimis-
prosessiaan it-
senäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 
Oppilas oppii 
käyttämään 

- ohjataan oppilasta 
tunnistamaan omat 
vahvuutensa ja ke-
hittymistarpeensa  
kieltenoppijana  

- korostetaan yhä 
enemmän oppilaan 
omaa vastuuta työs-
kentelystä ja oppimi-
sesta: asetetaan 

L1, 
L3 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustra-
tegioiden 
hyödyntämi-
nen, oppimi-
sen reflek-
tointi ja vuo-
rovaikutuk-
sessa toimi-
misen tapo-

Oppilas 
osaa käyttää 
joitakin it-
selle sopivia 
kielenop-
pimistapoja. 
Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 

Oppilas 
osaa käyttää 
yleisimpiä it-
selle sopivia 
kielenop-
pimistapoja. 
Oppilas 
osaa kuvata 
joitakin ta-
poja toimia 
rakentavasti 

Oppilas 
osaa käyttää 
keskeisimpiä 
itselle sopi-
via kielenop-
pimistapoja. 
Oppilas 
osaa ver-
tailla tapoja 
toimia raken-
tavasti vuo-

Oppilas 
osaa käyttää 
monipuolisia 
itselle sopi-
via tapoja 
oppia eng-
lannin kieltä. 
Oppilas 
osaa ver-
tailla ja poh-
tia tapoja toi-



pia eng-
lantia ja 
arvioi-
maan op-
pimis-
taan itse-
näisesti 
ja yhteis-
työssä 
sekä oh-
jata oppi-
lasta 
myöntei-
seen  
vuorovaiku-

tukseen, 

jossa tär-

keintä on 

viestin välit-

tyminen  

erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

henkilökohtaisia ta-
voitteita, suunnitel-
laan ja arvioidaan 
omaa oppimista ja 
työskentelyä  
- kokeillaan yhdessä 
erilaisia opiskelu-
strategioita   
- harjoitellaan tiedon 

hakemista myös 

englanniksi  ja tie-

don luotettavuuden 

arviointia  

- harjoitellaan itsear-
viointitaitoja ja ra-
kentavaa vertaisarvi-
ointia   

jen hahmot-
taminen 

vuorovaiku-
tuksessa. 

vuorovaiku-
tuksessa. 

rovaikutuk-
sessa. 

mia rakenta-
vasti vuoro-
vaikutuk-
sessa.  

T5 
kehittää op-
pilaan itse-
näisyyttä so-
veltaa luo-
vasti kielitai-
toaan sekä 
jatkuvan 
kieltenopis-
kelun val-
miuksia  
  

S2 Oppilas oppii 
soveltamaan ja 
kehittämään 
kielitaitoaan it-
senäisesti 
myös koulun 
päätyttyä. Hän 
oppii hyödyn-
tämään ympä-
ristönsä kielel-
lisiä virikkeitä. 
Oppilaalle ke-
hittyy luotta-
mus itseensä 
kielenoppijana. 

L1 Jatkuvan 
kielenopis-
kelun val-
miuksien ke-
hittyminen 

Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
mahdolli-
suuksista 
kehittää eng-
lannin kielen 
taitoaan. 

Oppilas 
osaa kuvailla 
mahdolli-
suuksia ke-
hittää eng-
lannin kielen 
taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas 
osaa ver-
tailla erilaisia 
mahdolli-
suuksia so-
veltaa ja ke-
hittää eng-
lannin kielen 
taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas 
osaa pohtia 
ja vertailla 
erilaisia 
mahdolli-
suuksia so-
veltaa ja ke-
hittää eng-
lannin kielen 
taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 



 S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa Taitotaso 
A1.3 

Taitotaso 
A2.2  

Taitotaso 
B1.1  

Taitotaso 
B1.1/B1.2 

 T6  

rohkaista 

oppilasta 

osallistu-

maan kes-

kusteluihin 

monenlai-

sista oppilai-

den ikä-

tasolle ja 

elämänko-

kemukseen 

sopivista ai-

heista, 

joissa käsi-

tellään myös 

mielipiteitä 

S3 Oppilas oppii 
toimimaan ak-
tiivisesti erilai-
sissa vuorovai-
kutustilan-
teissa. 

- kerrataan ja harjoi-
tellaan paljon erilai-
sia jokapäiväisiä 
viestintätilanteita, 
kuten monenlaiset 
matkustamiseen ja 
opiskeluun liittyvät ti-
lanteet  
- harjoitellaan tunte-
mattoman sanan 
kiertämistä ja kor-
vaamista  
- harjoitellaan kohte-
liasta toimintaa vies-
tintätilanteissa sekä 
keinoja pitää kes-
kustelua yllä  
- sisältöjä valitaan 
yhdessä huomioiden 
oppilaiden kiinnos-
tuksen kohteet ja 
ajankohtaisuus, pai-
notetaan nuorten 
opiskelussa ja työ-
elämässä tarvittavaa 
kielitaitoa sekä toi-
mijuutta paikallisesti 
ja globaalisti  
- harjoitellaan ääntä-

mistä, sana- ja lau-

sepainoa, intonaa-

L4 Vuorovaiku-
tus erilai-
sissa tilan-
teissa 

Oppilas sel-
viytyy mo-
nista rutiinin-
omaisista 
viestintäti-
lanteista tu-
keutuen jos-
kus viestin-
täkumppa-
niin. 

Oppilas sel-
viää kohta-
laisesti mo-
nenlaisista 
jokapäiväi-
sistä viestin-
tätilanteista 
ja pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloit-
teellinen 
viestintäti-
lanteessa 

Oppilas pys-
tyy viesti-
mään, osal-
listumaan 
keskustelui-
hin ja ilmai-
semaan mie-
lipiteitään 
melko vai-
vattomasti 
jokapäiväi-
sissä viestin-
tätilanteissa. 

Oppilas pys-
tyy viesti-
mään, osal-
listumaan 
keskustelui-
hin ja ilmai-
semaan mie-
lipiteitään 
myös joissa-
kin vaati-
vammissa ti-
lanteissa, 
kuten kes-
kusteltaessa 
ajankohtai-
sesta tapah-
tumasta. 

T7  

tukea oppi-
laan aloit-
teellisuutta 
viestin-
nässä, kom-
pensaa-
tiokeinojen  
käytössä ja 

merkitys-

neuvottelun 

käymisessä  

S3 Oppilas oppii 
olemaan aloit-
teellinen vuo-
rovaikutustilan-
teissa. Oppilas 
oppii käyttä-
mään viestin-
tästrategioita. 

L4, 
L6 

Viestintä-
strategioiden 
käyttö  

Oppilas 
osallistuu 
viestintään, 
mutta tarvit-
see edelleen 
usein apu-
keinoja.  
Oppilas 
osaa rea-
goida sup-
pein sanalli-
sin ilmauk-
sin, pienin 
elein (esim. 

Oppilas 
osallistuu 
enenevässä 
määrin vies-
tintään käyt-
täen tarvitta-
essa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 
tarkennusta 
avainsa-
noista.  
Oppilas jou-

Oppilas pys-
tyy jossain 
määrin ole-
maan aloit-
teellinen 
viestinnän 
eri vaiheissa 
ja osaa var-
mistaa, onko 
viestintä-
kumppani 
ymmärtänyt 
viestin, sekä 
kiertää tai 

Oppilas pys-
tyy olemaan 
aloitteellinen 
tuttua aihetta 
käsittele-
vässä vuoro-
vaikutusti-
lanteessa ja 
osaa varmis-
taa, onko 
viestintä-
kumppani 
ymmärtänyt 



tiota, sujuvaa puhe-

rytmiä, sekä foneet-

tisten merkkien tun-

nistamista   

nyökkää-
mällä), ään-
nähdyksin 
tai muunlai-
sella minimi-
palautteella. 
Oppilas jou-
tuu pyytä-
mään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

tuu pyytä-
mään toistoa 
tai selven-
nystä silloin 
tällöin.  
Oppilas 
käyttää 
esim. lähikä-
sitettä tai 
yleisempää 
käsitettä, 
kun ei tiedä 
täsmällistä 
(koira/eläin 
tai 
talo/mökki). 

korvata tun-
temattoman 
sanan tai 
muotoilla 
viestinsä uu-
delleen.  
Oppilas pys-
tyy neuvotte-
lemaan tun-
temattomien 
ilmauksien 
merkityk-
sistä. 

viestin, kor-
jata väärin-
ymmärryksiä 
sekä kiertää 
tai korvata 
tuntematto-
man sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uu-
delleen.  
Oppilas pys-
tyy neuvotte-
lemaan tun-
temattomien 
ja melko 
mutkik-
kaidenkin il-
mauksien 
merkityk-
sistä. 

T8  

auttaa oppi-

lasta tunnis-

tamaan 

viestinnän 

kulttuurisia 

piirteitä ja 

tukea oppi-

laan raken-

tavaa kult-

tuurienvä-

listä viestin-

tää  

 Oppilas oppii 
tunnistamaan 
viestinnän kult-
tuurisia piir-
teitä. Hän oppii 
käyttämään 
kieltä kulttuu-
rien välisessä 
viestinnässä. 

L2 Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas 
osaa käyttää 
yleisimpiä 
kohteliaa-
seen kielen-
käyttöön 
kuuluvia il-
mauksia mo-
nissa rutii-
ninomaisissa 
sosiaalisissa 
kontak-
teissa. 

Oppilas 
osaa käyttää 
kieltä yksin-
kertaisella 
tavalla kaik-
kein keskei-
simpiin tar-
koituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon 
sekä mielipi-
teiden ja 
asenteiden 
asianmukai-
seen ilmai-
semiseen. 

Oppilas 
osoittaa tun-
tevansa tär-
keimmät 
kohteliai-
suussään-
nöt.  
Oppilas pys-
tyy ottamaan 
vuorovaiku-
tuksessaan 
huomioon 
joitakin tär-
keimpiä kult-
tuurisiin käy-

Oppilas 
osoittaa tun-
tevansa tär-
keimmät 
kohteliai-
suussäännöt 
ja osaa kiin-
nittää huo-
miota kielen-
käytön muo-
dollisuuteen. 
Oppilas pys-
tyy ottamaan 
vuorovaiku-
tuksessaan 
huomioon 



Oppilas pys-
tyy keskus-
telemaan 
kohteliaasti 
käyttäen ta-
vanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

tänteisiin liit-
tyviä näkö-
kohtia. 

tärkeimpiä 
kulttuurisia 
käytänteitä. 

 Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A2.2 

Taitotaso 
B1.1 

Taitotaso 
B1.1/B1.2 
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tarjota oppi-

laalle mah-

dollisuuksia 

kuulla ja lu-

kea monen-

laisia itsel-

leen merki-

tyksellisiä 

yleiskielisiä 

ja yleistajui-

sia tekstejä 

erilaisista 

lähteistä 

sekä tulkita 

niitä käyt-

täen erilaisia 

strategioita 

S3 Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
puhuttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä. Hän 
oppii tekstien 
ymmärtämis-
strategioita. 

- kuunnellaan ja lue-

taan monenlaisia 

tekstejä erilaisista 

lähteistä 

 

L4 Tekstien tul-
kintataidot  

Oppilas ym-
märtää yk-
sinkertaista, 
tuttua sanas-
toa ja ilmai-
suja sisältä-
vää kirjoitet-
tua tekstiä ja 
hidasta pu-
hetta asiayh-
teyden tuke-
mana.  
Oppilas pys-
tyy löytä-
mään tarvit-
semansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhy-
estä teks-
tistä. 

Oppilas pys-
tyy seuraa-
maan hyvin 
summittai-
sesti selvä-
piirteisen 
asiapuheen 
pääkohtia, 
tunnistaa 
usein ympä-
rillään käytä-
vän keskus-
telun aiheen 
sekä ymmär-
tää pääasiat 
tuttua sanas-
toa sisältä-
västä yleis-
kielisestä 
tekstistä tai 
hitaasta pu-
heesta.  
Oppilas 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joita-
kin yksityis-
kohtia selke-
ästä ja lähes 
normaali-
tempoisesta 
yleiskieli-
sestä pu-
heesta tai 
yleistajui-
sesta kirjoi-
tetusta teks-
tistä ja ym-
märtää yh-
teiseen ko-
kemukseen 
tai yleistie-
toon perus-
tuvaa pu-
hetta tai kir-
joitettua 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja 
useita yksi-
tyiskohtia 
hieman vaa-
tivammasta 
normaali-
tempoisesta 
yleiskieli-
sestä pu-
heesta tai 
yleistajui-
sesta kirjoi-
tetusta teks-
tistä.  
Oppilas ym-
märtää yh-
teiseen ko-
kemukseen 
tai yleistie-
toon perus-



osaa pää-
tellä tunte-
mattomien 
sanojen 
merkityksiä 
asiayhtey-
destä. 

tekstiä.  
Oppilas löy-
tää pääaja-
tukset, 
avainsanat 
ja tärkeitä 
yksityiskoh-
tia myös val-
mistautu-
matta. 

tuvaa pu-
hetta tai kir-
joitettua 
tekstiä. 
Oppilas löy-
tää pääaja-
tukset, 
avainsanat 
ja tärkeitä 
yksityiskoh-
tia myös val-
mistautu-
matta. 

 Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A2.2 

Taitotaso 
B1.1 

Taitotaso 
B1.1/B1.2 
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ohjata oppi-

lasta tuotta-

maan sekä 

puhuttua 

että kirjoitet-

tua tekstiä 

erilaisiin tar-

koituksiin 

yleisistä ja 

itselleen 

merkityksel-

lisistä ai-

heista kiin-

nittäen huo-

miota raken-

teiden moni-

S3 Oppilas oppii 
ilmaisemaan it-
seään suulli-
sesti ja kirjalli-
sesti käyttäen 
englannin kie-
len keskeistä 
sanastoa ja 
keskeisiä ra-
kenteita. Hän 
oppii ääntä-
mään ymmär-
rettävästi. 

 -kirjoitetun tekstin 

tuottamisessa  

harjoitellaan yhä 

laajempia tuotok-

sia, joissa ilmais-

taan myös omia 

mielipiteitä 

 

L5, 
L6 

Tekstien 
tuottamistai-
dot 

Oppilas 
osaa rajalli-
sen määrän 
lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja il-
mauksia, 
keskeistä 
sanastoa ja 
perustason 
lauseraken-
teita.  
Oppilas pys-
tyy kerto-
maan arki-
sista ja itsel-
leen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-

Oppilas 
osaa kuvata 
luettelomai-
sesti (ikä-
kaudelleen 
tyypillisiä) jo-
kapäiväi-
seen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen taval-
lista sanas-
toa ja joita-
kin idiomaat-
tisia ilmauk-
sia sekä pe-
rustason ra-
kenteita ja 
joskus hiu-

Oppilas 
osaa kertoa 
ydinkohdat 
ja myös hiu-
kan yksityis-
kohtia erilai-
sista joka-
päiväiseen 
elämään liit-
tyvistä itse-
ään kiinnos-
tavista todel-
lisista tai ku-
vitteellisista 
aiheista 
käyttäen 
melko laajaa 
sanastoa ja 
rakennevali-
koimaa sekä 

Oppilas 
osaa kertoa 
ydinkohdat 
ja useita yk-
sityiskohtia 
erilaisista jo-
kapäiväi-
seen elä-
mään liitty-
vistä itseään 
kiinnosta-
vista todelli-
sista tai ku-
vitteellisista 
aiheista 
käyttäen 
melko laajaa 
sanastoa ja 
rakennevali-
koimaa sekä 



puolisuu-

teen ja ohja-

ten hyvään 

ääntämi-

seen  

peaa ilmai-
suvarastoa 
ja kirjoitta-
maan yksin-
kertaisia 
viestejä sekä 
ääntää har-
joitellut ilmai-
sut ymmär-
rettävästi. 

kan vaati-
vampiakin. 
Oppilas 
osaa sovel-
taa joitakin 
ääntämisen 
perussään-
töjä muissa-
kin kuin har-
joitelluissa il-
mauksissa. 

joitakin ylei-
siä fraaseja 
ja idiomeja. 
Oppilas 
osaa sovel-
taa useita 
ääntämisen 
perussään-
töjä muissa-
kin kuin har-
joitelluissa il-
mauksissa. 

yleisiä fraa-
seja ja 
idiomeja. 
Oppilas 
osaa sovel-
taa useita 
ääntämisen 
perussään-
töjä muissa-
kin kuin har-
joitelluissa il-
mauksissa. 

 

 


