
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS – VUOSILUOKAT 7–9 
 
Kielikasvatus 
 

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompetenssi kehittyy 
kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden murteiden eritasoisista taidoista. 
Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten 
rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja 
vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja 
oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten taitoaan kaiken oppimisen tukena eri oppiaineissa. Oppilaita ohjataan lukemaan 
kielitaidolleen sopivia tekstejä ja hankkimaan opiskelussa tarvittavaa tietoa eri kielillä. 
 
Oppilaita ohjataan tiedostamaan sekä omaa että muiden kielellisten ja kulttuuristen identiteettien monikerroksisuutta. 
Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Opetus tukee oppilaiden 
monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaa-ajalla käyttämiä kieliä. Opetus vahvistaa oppilaiden 
luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri 
oppiaineiden yhteistyötä. 
 
Yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa pyritään integroimaan kielitiedon opetus vieraiden kielten opetuksen yhteyteen 
sekä kirjoittaminen ja muu tuottaminen esimerkiksi reaaliaineisiin. 
 
Oppiaineen tehtävä 
 
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan 
oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääriä. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä 
kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja 
kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden 
käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 
 



Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden 
kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa 
yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan 
tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja 
jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista 
kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan 
kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista. 
 
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa viestintäympäristöissä. Osana eettistä 
kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. 
Metakognitiivisista taidoista äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot. 
 
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja. Opetus perustuu 
yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten 
kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan. 
 
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja 
viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden 
opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen 
syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa 
oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen 
tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus 
vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 
 
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkityksellisyys oppilaille 
ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja 
omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, 
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, 
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. 
Äidinkielen eri oppimäärät tekevät yhteistyötä. 
 
 



Vuosiluokilla 7–9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia taitoja 
monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja 
monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan 
myönteiseen viestintäilmapiiriin. Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi 
kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri 
viestintävälineitä hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien 
tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja kirjoitetun kielen normien hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen  
sopivaa kieltä. Kirjallisuuden analyysin ja tulkinnan taitoja syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, 
oman lukuharrastuksen syventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen. 
 
Opetuksessa pyritään huomioimaan oppilaan taitotaso ja kiinnostuksen kohteet niin, että taidot kehittyvät ja oppilaan 
käsitys maailmasta laajenee: toisaalta oppilas voi tarkastella itseään lähellä olevia asioita ja ilmiöitä esim. kielenkäyttöä 
arkitilanteissa, toisaalta pyritään tuomaan uutta em. näkökulmista. 
 
Äidinkielen opetuksen yhteydessä luettavien kirjojen lisäksi yläluokkien kirjallisuusdiplomi kannustaa lukemiseen vapaa-ajalla: 
Kirjallisuudenopetuksen osana luetaan esimerkiksi 3—4 kokonaisteosta vuodessa. Lisälukemisella voi suorittaa 
kaupungin Nestori-kirjallisuusdiplomin. 
 
Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa 
runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös 
monimediaisissa ympäristöissä. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri - ja 
mediatarjonta. Savonlinnan kaupungin Kulttuuripolku on osa tätä. Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen 
strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös 
viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat niin, 
että oppiaineen sisältöalueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, erityisesti 
kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus integroituu luontevasti esimerkiksi 
vieraiden kielten, historian, maantiedon ja kuvataiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan 
vuorovaikutusharjoituksin. 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen luonteeseen tieto-, taito- ja taideaineena kuuluu, että työtavat ovat monipuolisia. 
Monilukutaito näkyy niin sisällöissä kuin oppilaan omassa tuottamisessakin. Tekstin tuottaminen voi olla myös suullista ja 



vuorovaikutuksellista, esim. keskustelu ja draaman erilaiset työtavat. Näistä esimerkkejä esim. edu.fi-sivuston Äidinkieli ja 
kirjallisuus -osiossa. Yhteistyö kollegojen kanssa auttaa työtapojen rikastamisessa. 
 
Ilmiöpohjaisessa oppimisessa käytetään monipuolisesti esim. seuraavia äidinkielen ja kirjallisuuden työtapoja: lukeminen 
ja luetun avaaminen (kaunokirjallisuus ja tietotekstit, myös monimediaiset), erilaisten tekstilajien kirjoittaminen yhdessä ja 
yksin, ryhmäviestintätilanteisiin osallistuminen ja niiden havainnointi, puhe-esitys eri vaiheineen, tietotekniikan käyttö 
tiedonhaun lisäksi myös esim. dokumentoinnissa, havainnollistamisessa ja elämyksien tuottamisessa ja saamisessa. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9 
 
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista auttamalla häntä 
löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan 
löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten 
tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös 
turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen 
kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä 
oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi 
lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja 
työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu. 
 
Ohjaus tapahtuu ensisijaisesti arjen tilanteissa ja työskentelyn eri vaiheissa. Oppilasta ohjataan tarkkailemaan ja 
reflektoimaan omaa työskentelyään ja valintojaan. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9 
Nivelvaiheessa kuudennen luokan arviointi perustuu hyvän oppimisen kriteereihin ja on numeerinen. Arviointi koostuu 
useasta osa-alueesta, minkä takia on tärkeää, että seitsemännellä luokalla havainnoidaan oppilaan taitotasoa oppiaineen 
eri osa-alueilla. Tämä mahdollistaa sen, että oppilas voi edetä omalla taitotasollaan. Nivelvaiheen arvioinnissa korostuu 
siis erityisesti formatiivisuus. Oppimisessa huomioidaan esimerkiksi kertaaminen ja aiemmin opitun varmistaminen. 
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa sekä vuorovaikutteista. 
 
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä 



auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja 
suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Monipuolisten työtapojen 
käyttö mahdollistaa sen, että näytöt ovat monipuolisia, esim. kirjallisia, suullisia, sähköisiä ja monimediaisia sekä 
toiminnallisia. Oppimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, 
tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki 
neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja 
kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia. 
 
 
Työtavoissa huomioidaan se, että työskentely on aina prosessi, jolloin arviointi voi kohdistua prosessin eri vaiheisiin. 
Tärkeää on, että oppilas tiedostaa, että havainnointi, ohjauskeskustelut ja palaute ovat osa arviointia: tuntityöskentely on 
myös näyttöä, jota arvioidaan. Arvioinnin ensisijainen tehtävä on viedä työskentelyä eteenpäin. Arviointikriteerit eri 
tekstien kohdalla voivat vaihdella, ja niistä keskustellaan yhdessä, jolloin oppilas tietää, mikä on milloinkin arvioinnin 
painopiste. Tämä perehdyttää erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. 
Savonlinnassa ja Enonkoskella tämä tapahtuu 9. vuosiluokan päätteeksi. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on 
opiskelun päättyessä saavuttanut oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan 
osaamisen taso asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa 
kehittyy kumulatiivisesti. 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 tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden 
osalta. 
 
 
 
 
 
 
 



SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
 
Oppimäärän erityinen tehtävä 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, 
eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärää. 
 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, moniluku- sekä 
vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja 
kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun 
kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan 
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 
 
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema enemmistökielenä ja 
pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, 
ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 
 
 
Vuosiluokilla 7–9 erityisenä tehtävänä on monipuolistaa oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja 
monilukutaitoa. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Opetuksessa ohjataan 
tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opinnoissa ja työelämässä 
tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuudenopetuksessa kannustetaan 
elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen. 
 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
 
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, 
vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Tehdään havaintoja 
viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä. Tutustutaan teatteriin 
taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää 



puheen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä sekä 
havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden 
kehittämiskohteita. 
 
S2 Tekstien tulkitseminen: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen 
median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan 
erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin kielellisiin piirteisiin, kuten 
mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön 
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukeinoihin ja 
retorisiin keinoihin. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan 
tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa 
elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja 
tietokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja 
kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden 
luotettavuutta. 
 
S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, 
audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vastaanotetaan palautetta 
tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Opiskellaan  
kertoville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja 
kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kielen ja 
muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien 
elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: 
hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappalerakenteet, pää- ja sivulauseet, 
lauseenvastikkeet, lauseenjäsenet, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä 
ilmaisemaan viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä 
omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat 
ilmaisutavat. Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muokkauksessa. 
Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa 
ja lähteiden käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 



 
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään 
käsitteitä, joiden avulla kieltä voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, eri rekistereille 
ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen 
kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen 
ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, 
muoto- ja lauserakenteen piirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan 
kulttuurin käsitteeseen ja sen eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja 
mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, 
joihinkin alalajeihin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Luetaan 
monipuolisesti nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen. 
 
 
 
Vuosiluokka 7 - suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
 

Opetuksen tavoite Sisällöt Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 

tavoitteet 

 
Laaja-
alainen 
osaaminen  

Arvioinnin kohde Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, 
motivoituneesti, 
eettisesti ja 
rakentavasti 

 S1  Vahvistetaan 
taitoa toimia 
erilaisissa, myös 
koulun 
ulkopuolisissa, 
vuorovaikutustila
nteissa ja 

L1 
L2 
L3 
L6 
L7 

Toiminta 
vuorovaikutu
stilanteissa 

Oppilas osaa 
toimia 
itselleen 
tutussa 
ryhmässä ja 
arkisissa 
vuorovaikutu

Oppilas osaa 
toimia 
tavoitteellises
ti ryhmissä ja 
tavanomaisis
sa 
vuorovaikutu

Oppilas osaa 
toimia 
rakentavasti 
erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutu
stilanteissa.  

Oppilas osaa 
toimia 
rakentavasti 
monenlaisiss
a ryhmissä, 
myös 
vaativissa 



erilaisissa 
viestintäympäristöi
ssä.  

havainnoidaan 
omasta ja muiden 
viestinnästä 
syntyviä 
vaikutelmia ja 
merkityksiä. 
Tehdään 
harjoituksia esim. 
draaman keinoin. 
 

s-tilanteissa. stilanteissa. vuorovaikutu
stilanteissa.  

 T2 kannustaa 
oppilasta 
monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitoj
aan ja kehittämään 
taitojaan perustella 
näkemyksiään 
sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä 
valintojaan  

 Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
erilaisissa 
ryhmäviestintä 
kuten ideointi- ja 
ongelmanratkaisu
tilanteissa.  
Tehdään 
havaintoja 
viestintätilanteille 
tyypillisistä kielen 
keinoista ja 
omaksutaan niitä 
osaksi omaa 
kielenkäyttöä.  
 

 Ryhmäviestin
nän taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja 
osallistuu 
keskusteluun
.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
ja esittää sille 
jonkin 
perustelun. 

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa 
viestinnässää
n.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
asiallisesti ja 
esittää sille 
yksinkertaisia 
perusteluja. 

Oppilas osaa 
edistää 
puheenvuoroi
llaan 
keskustelua.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
selkeästi ja 
perustella 
sen melko 
monipuolises
ti. 
 

Oppilas osaa 
tulkita 
muiden 
puheenvuoro
ja ja niiden 
tavoitteita 
sekä 
säädellä 
omaa 
viestintäänsä 
tilanteen 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla ja 
perustella 
sen 
vakuuttavasti
. 



 T3 ohjata 
oppilasta 
monipuolistamaan 
taitojaan ilmaista 
itseään erilaisissa 
viestintä- ja 
esitystilanteissa, 
myös draaman 
keinoin. 

 Tutustutaan 
teatteriin 
taidemuotona ja 
teatteri-ilmaisun 
keinoihin 
draaman 
toimintamuotojen 
avulla.  
Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja 
itseilmaisussa, 
esim. 
rooliharjoitusten 
avulla. 
Harjoitellaan 
valmisteltujen 
puhe-esitysten 
pitämistä sekä 
havainnollistami
sta. 

 Esiintymisen 
taidot 

Oppilas osaa 
pitää lyhyen 
puhe-
esityksen 
konkreettises
ta, itselleen 
tutusta 
aiheesta.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
ymmärrettävä
sti. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
yksinkertaise
n puhe-
esityksen  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
selkeästi. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen ja 
kohdentaa 
sen 
kuulijoilleen.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen 
vaativastakin 
aiheesta. 
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
monipuolises
ti ja 
mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen 
mukaan. 

 T4 kannustaa 
oppilasta 
syventämään 
viestijäkuvaansa 
niin, että hän oppii 
havainnoimaan 
omaa 
viestintäänsä, 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan sekä 

 Harjoitellaan 
arvioimaan omia 
vuorovaikutustait
oja ja 
viestintätapoja ja 
havaitsemaan 
niiden 
kehittämiskohteit
a.  

 Vuorovaikutu
staitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
viestinnällise
n 
vahvuutensa 
tai 
kehittämisko
hteensa. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
viestijänä ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan. 

Oppilas osaa 
eritellä 
viestintätaitoj
aan sekä 
kuvata 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan. 
 

Oppilas osaa 
arvioida 
viestintätaitoj
aan ja 
vahvuuksiaa
n ja pohtia, 
miten voi 
taitojaan 
kehittää. 
 



kehittämisalueitaan 
erilaisissa, myös 
monimediaisissa 
viestintäympäristöi
ssä. 

 
 

  

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta 
kehittämään 
tekstien 
ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja 
analysoimisessa 
tarvittavia 
strategioita ja 
metakognitiivisia 
taitoja sekä taitoa 
arvioida oman 
lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2  Tekstien 
tulkinnan taitoja 
syvennetään 
lukemalla ja 
tutkimalla 
fiktiivisiä, 
media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
kaunokirjallisuut
ta, 
tietokirjallisuutt
a sekä erilaisia 
painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalise
n median 
tekstejä. Lajeina 
esim. 
nuortenkirjallisuu
s, novellit, runot, 
sarjakuva, 
tietokirjat, netti- ja 
lehtiartikkelit. 
Syvennetään 
tekstin 

L1 
L2 
L4 
L5 
L6 
L7 

Tekstin 
ymmärtämine
n ja omien 
vahvuuksien 
ja 
kehittämisko
hteiden 
tunnistamine
n 

Oppilas osaa 
käyttää 
jotakin 
yksinkertaista 
tekstin 
ymmärtämise
n strategiaa.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lukemiseen 
liittyvän 
vahvuutensa 
tai 
kehittämisko
hteensa. 

Oppilas osaa 
käyttää 
muutamia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
lukijana ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteita. 
 
 

Oppilas osaa 
valita 
tekstilajiin 
sopivia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
lukutaitoaan 
ja kuvata 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan. 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää 
lukutilanteen 
kannalta 
tarkoituksen
mukaisia 
tekstinymmä
rtämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
arvioida 
lukutaitojaan 
ja pohtia, 
miten voi 
niitä kehittää. 
 
 



ymmärtämisen 
strategioita ja 
seurataan 
lukutaidon 
kehittymistä.  

T6 tarjota 
oppilaalle 
monipuolisia 
mahdollisuuksia 
valita, käyttää, 
tulkita ja arvioida 
monimuotoisia 
kaunokirjallisia, 
asia- ja 
mediatekstejä  

 Tutustutaan 
erilaisiin pohtiviin 
ja kantaa ottaviin 
teksteihin sekä 
niiden 
vaikutuskeinoihin 
ja keskeisiin 
kielellisiin 
piirteisiin, kuten 
mielipiteen ja 
faktan 
erottamiseen, 
suostuttelun, 
varmuusasteiden, 
asenteiden ja 
affektiivisuuden 
ilmaisuun, 
henkilöön 
viittaamisen 
suoriin ja 
epäsuoriin 
keinoihin, 
referointiin, 
asioiden 
välisten 
suhteiden 
osoittamiseen.  

 Tekstimaailm
an 
monipuolistu
minen ja 
monilukutaito 

Oppilas osaa 
lukea 
yksinkertaisia 
kaunokirjallisi
a, asia- ja 
mediatekstej
ä eri 
muodoissaan
. 

Oppilas osaa 
valita, 
käyttää ja 
lukea erilaisia 
tekstejä 
mutta 
pitäytyy 
enimmäksee
n itselleen 
tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas osaa 
valita, 
käyttää ja 
tulkita eri 
tekstilajeja 
edustavia 
tekstejä. 

Oppilas osaa 
valita, 
käyttää, 
tulkita ja 
arvioida 
myös 
itselleen 
uudenlaisia 
tekstejä. 

T7 ohjata oppilasta  Tutustutaan  Asia- ja Oppilas osaa Oppilas osaa Oppilas osaa Oppilas osaa 



kehittämään 
erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa, 
harjaannuttaa 
oppilasta 
tekemään 
havaintoja 
teksteistä ja 
tulkitsemaan niitä 
tarkoituksenmukais
ia käsitteitä 
käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan 
sana- ja 
käsitevarantoa  

kuvaa, ääntä ja 
kirjoitusta 
yhdistäviin 
teksteihin ja 
niiden 
ilmaisutapoihin. 
Lajeina esim. tv-
sarjat, elokuvat ja 
sosiaalisen 
median tekstilajit. 
Pohditaan 
tekstien 
tarkoitusperiä ja 
kohderyhmiä ja 
esitetään 
kriittisen lukijan 
kysymyksiä.  

mediatekstie
n erittely ja 
tulkinta 

poimia 
tekstistä 
keskeisiä 
sisältöjä 
apukysymyst
en avulla.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 
yksinkertaisel
le tekstilajille 
tyypillisen 
kielellisen tai 
tekstuaalisen 
piirteen.   
 
 

erottaa 
tekstin 
pääasiat ja 
kuvata 
tekstin 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
tavanomaisill
e tekstilajeille 
tyypillisiä 
kielellisiä ja 
tekstuaalisia 
piirteitä. 
 
 

eritellä 
tekstin 
tarkoitusperiä
, 
kohderyhmiä 
ja 
merkityksiä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
tekstilajien 
piirteitä ja 
kuvata niitä 
muutamien 
keskeisten 
käsitteiden 
avulla. 
 
 

tulkita ja 
pohtia tekstin 
rakentamia 
merkityksiä 
ja arvioida 
tekstin 
vaikutuksia.  
 
Oppilas osaa 
analysoida 
tekstilajien 
piirteitä 
tarkoituksen
mukaisia 
käsitteitä 
käyttäen ja 
arvioida 
tekstiä 
suhteessa 
sen 
tavoitteisiin 
ja 
tarkoitusperii
n. 
 
 

T8 kannustaa 
oppilasta 
kehittämään 
taitoaan arvioida 
erilaisista lähteistä 
hankkimaansa 
tietoa ja 

 Tutustutaan 
tiedonhaun 
vaiheisiin, 
erilaisiin 
tietolähteisiin ja 
arvioidaan 
niiden 

 Tiedonhankin
tataidot ja 
lähdekriittisyy
s 

Oppilas osaa 
etsiä 
yksittäisiä 
tietoja 
annetuista 
lähteistä.  
 

Oppilas osaa 
käyttää 
tavanomaisia 
lähteitä ja 
hakea tietoa 
niistä.  
 

Oppilas osaa 
kuvata 
tiedonhaun 
keskeiset 
vaiheet, etsiä 
erilaisia 
lähteitä ja 

Oppilas osaa 
toimia 
tiedonhaun 
vaiheiden 
mukaisesti.  
 
Oppilas osaa 



käyttämään sitä 
tarkoituksenmukais
ella tavalla 

luotettavuutta. Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 
lähteiden 
luotettavuute
en liittyvän 
piirteen. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvata 
käyttämiensä 
lähteiden 
luotettavuutta
. 
 
 

hakea tietoa 
niistä. 
  
Oppilas osaa 
arvioida 
erilaisten 
lähteiden 
luotettavuutta 
ja 
käytettävyytt
ä. 
 
 

käyttää 
monipuolisia 
lähteitä ja 
hakea niistä 
tietoa 
tarkoituksen
mukaisella 
tavalla.  
 
Oppilas osaa 
pohtia 
lähteiden 
luotettavuute
en ja tiedon 
käytettävyyte
en liittyviä 
tekijöitä ja 
perustella 
omat 
lähdevalintan
sa. 
 

T9 kannustaa 
oppilasta 
laajentamaan 
kiinnostusta itselle 
uudenlaisia 
fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä 
kohtaan ja 
monipuolistamaan 
luku-, kuuntelu- ja 

 Eläydytään 
luettuun, 
reflektoidaan 
omaa elämää 
luetun avulla ja 
jaetaan 
lukukokemuksia. 
Harjoitellaan 
kirjallisuuden 
analyysi- ja 
tulkintataitoja ja 

 Fiktiivisten 
tekstien 
erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa 
selostaa 
yksinkertaise
n fiktiivisen 
tekstin 
juonen ja 
nimetä 
joitakin fiktion 
keinoja.  
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
fiktiivisen 
tekstin 
piirteitä ja 
tehdä 
havaintoja 
fiktion 
keinoista. 

Oppilas osaa 
eritellä 
fiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaan
.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
erittelyssä 
muutamia 

Oppilas osaa 
analysoida 
fiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaa
n 
tarkoituksen
mukaisia 
käsitteitä 
käyttäen.  
 



katselukokemuksia
an ja niiden 
jakamisen keinoja 
sekä syventämään 
ymmärrystä fiktion 
keinoista  

lisätään 
käsitteiden 
käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja 
vertailussa, esim. 
henkilöt, kertoja, 
juoni, aihe ja 
teema. 
Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 
symboliikkaa. 

keskeisiä 
käsitteitä 
sekä 
tunnistaa 
fiktion kielen 
ja 
ilmaisutapoje
n 
erityispiirteitä 
ja kerronnan 
keinoja. 
 
 

Oppilas osaa 
tulkita 
fiktiivisiä 
tekstejä ja 
pohtia fiktion 
monitulkintai
suutta. 
 
 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 
oppilasta 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä 
auttaa oppilasta 
tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaa
n tekstin tuottajana  

S3 Tuotetaan 
fiktiivisiä ja ei-
fiktiivisiä tekstejä 
eri muodoissaan: 
kielellisinä, 
visuaalisina, 
audiovisuaalisina 
ja 
verkkoteksteinä.  

 Monimuotoist
en tekstien 
tuottaminen 
ja tekstin 
tuottamisen 
taitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa 
tuottaa 
mallien avulla 
yksinkertaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
vahvuutensa 
tai 
kehittämisko
hteensa 
tekstin 
tuottajana. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
erityyppisiä 
tekstejä 
ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
tekstien 
tuottajana ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tavoitteen 
mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan 
tekstin 
tuottajana. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
luovasti 
tilanteeseen 
ja 
tavoitteesee
n sopivia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan 
tekstin 
tuottajana ja  
pohtia, miten 



 
 

voi taitojaan 
kehittää. 
 

T11 tarjota 
oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja 
erityisesti kantaa 
ottavia ja pohtivia 
tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä, ja 
auttaa oppilasta 
valitsemaan 
kuhunkin 
tekstilajiin ja 
tilanteeseen 
sopivia 
ilmaisutapoja 

 Opiskellaan 
kertoville, 
kuvaaville ja 
ohjaaville 
teksteille 
tyypillisiä 
tekstuaalisia, 
visuaalisia ja 
kielellisiä piirteitä 
ja hyödynnetään 
tätä tietoa 
tuotettaessa omia 
tekstejä. 
Harjoitellaan 
tekstien 
kohdentamista ja 
kielen ja muiden 
ilmaisutapojen 
mukauttamista eri 
kohderyhmille ja 
eri tarkoituksiin 
sopiviksi.  

 Tekstilajien 
hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa 
mallien avulla 
yksinkertaisia 
ja 
konkreettisia 
kertovia ja 
kuvaavia 
tekstejä 
itselleen 
tutuista 
aiheista. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
ohjaavia ja 
yksinkertaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää 
mallien avulla 
niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
pohtivia ja 
erilaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
itsenäisesti 
erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää 
monipuolises
ti niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 

T12 ohjata 
oppilasta 
vahvistamaan 
tekstin tuottamisen 
prosesseja, tarjota 
oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
tekstiä yhdessä 

 Harjoitellaan 
tekstien 
tuottamista 
vaiheittain ja 
ymmärtämään 
kirjoittaminen 
prosessina. 
Annetaan ja 

 Tekstin 
tuottamisen 
prosessin 
hallinta 

Oppilas osaa 
ideoida ja 
tuottaa 
tekstiä 
mallien tai 
apukysymyst
en avulla.  
 

Oppilas osaa 
suunnitella ja 
tuottaa 
tekstiä sekä 
yksin että 
ryhmässä.  
 
Oppilas osaa 

Oppilas osaa 
muokata 
tekstin 
rakenteita ja 
kieliasua 
palautteen 
pohjalta.  
 

Oppilas osaa 
muokata 
monipuolises
ti ja 
itsenäisesti 
tekstin 
ilmaisua ja 
rakenteita.  



muiden kanssa 
sekä rohkaista 
oppilasta 
vahvistamaan 
taitoa antaa ja 
ottaa vastaan 
palautetta sekä 
arvioida itseään 
tekstin tuottajana 

vastaanotetaan 
palautetta tekstin 
tuottamisen eri 
vaiheissa yksin ja 
ryhmissä. 
Perehdytään 
erityyppisten 
tekstien 
tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihi
n, esim. tarinan 
tapahtumien, 
fiktiivisten 
henkilöiden ja 
omien ajatusten 
ja tunteiden 
kuvailua ja 
koevastauksen 
kirjoittamista.  

Oppilas osaa 
antaa 
niukkaa tai 
yksipuolista 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
ottaa vastaan 
palautetta. 
 
 

antaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
satunnaisesti 
tekstien 
tuottamisess
a. 
 
 

Oppilas osaa 
antaa 
rakentavaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
tekstin 
tuottamisen 
eri vaiheissa. 
 
 

 
Oppilas osaa 
antaa 
tekstien 
muokkaamist
a edistävää 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
soveltaa 
saamaansa 
palautetta 
kehittäessää
n tekstin 
tuottamisen 
taitojaan.  
 
 

T13 ohjata 
oppilasta 
edistämään 
kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja 
vahvistamaan 
tieto- ja 
viestintäteknologia
n käyttötaitoa 
tekstien 
tuottamisessa, 
syventämään 
ymmärrystään 
kirjoittamisesta 

 Tutkitaan 
kirjoitettujen 
tekstien 
elementtejä, 
kuten repliikit ja 
kuvailu, sekä 
hyödynnetään 
tätä tietoa omissa 
teksteissä. 
Syvennetään 
ymmärrystä 
kirjoitetun 
yleiskielen 
piirteistä: 

 Ymmärrettäv
än tekstin 
tuottaminen 
ja kirjoitetun 
kielen 
konventioide
n hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa 
yksinkertaise
n tekstin, 
jonka 
viestistä saa 
selvää.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
yksinkertaisia 
virke- ja 
lauserakentei
ta sekä 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin 
helposti.  
 
Oppilas osaa 
jaksottaa 
tekstinsä ja 
kiinnittää 
huomiota 
virke- ja 
lauserakentei

Oppilas osaa 
tuottaa 
tekstin, joka 
on helposti 
ymmärrettävä 
ja sujuva.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää 
tekstinsä ja 
kappaleensa                    
loogisesti ja 
kiinnittää 
huomiota 

Oppilas osaa 
tuottaa 
eheän ja 
havainnollise
n tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
sidosteisuud
en keinoja 
monipuolises
ti,  käyttää 
monipuolisia 
lause- ja 



viestintänä ja 
vahvistamaan 
yleiskielen 
hallintaa antamalla 
tietoa kirjoitetun 
kielen 
konventioista 

hahmotetaan 
kappaleiden, 
virkkeiden ja 
lauseiden 
rakenteita 
(erilaiset 
kappalerakentee
t, pää- ja 
sivulauseet) ja 
opitaan 
käyttämään 
asioiden välisten 
suhteiden 
ilmaisukeinoja 
sekä 
ilmaisemaan 
viittaussuhteita, 
kuten pronomini 
ja korrelaatti sekä 
ala- ja yläkäsite. 
Tarkastellaan 
erilaisia ajan ja 
suhtautumisen 
ilmaisutapoja, 
sekä harjoitellaan 
niiden käyttöä 
omissa 
teksteissä. 
Tutkitaan 
sanastoon liittyviä 
rekisteri- ja 
tyylipiirteitä ja 
opitaan 
valitsemaan 

pääosin 
virkkeen 
lopetusmerkk
ejä ja isoa 
alkukirjainta 
virkkeen 
alussa ja 
erisnimissä. 
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa 
käsin ja tieto- 
ja 
viestintätekn
ologiaa 
hyödyntäen. 
 
 

siin sekä 
noudattaa 
useita 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
  
  
  
 
 

sananvalintoi
hin sekä 
noudattaa 
pääosin 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä 
tekstejä 
tuottaessaan 
ja 
muokatessaa
n.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa 
sujuvasti 
käsin ja tieto- 
ja 
viestintätekn
ologiaa 
hyödyntäen. 
 
 

virkerakentei
ta,  kiinnittää 
huomiota 
tekstin tyyliin 
sekä 
noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
 
 



kuhunkin tekstiin 
sopivat 
ilmaisutavat, 
esim. erottamaan 
puhekielisiä ja 
yleiskielisiä 
ilmauksia. 
Opitaan 
käyttämään 
kirjoitetun 
yleiskielen 
konventioita 
omien tekstien 
tuottamisessa ja 
muokkauksessa, 
pääpaino 
sanatasolla, 
kuten iso 
alkukirjain ja 
yhdyssanat.  

T14 harjaannuttaa 
oppilasta 
vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja 
käyttämisen taitoja 
ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyttöä 
ja viittaustapojen 
hallintaa omassa 
tekstissä sekä 
opastaa oppilasta 
toimimaan 

 Vahvistetaan 
opiskelussa 
tarvittavien 
tekstien 
tuottamisen 
taitoja, kuten 
referoimista, 
tiivistämistä, 
muistiinpanojen 
tekoa ja 
lähteiden 
käyttöä. 
Perehdytään 

 Tiedon 
esittäminen, 
hallinta sekä 
eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaise
n tiivistyksen 
luetun, 
kuullun tai 
nähdyn 
pohjalta.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
lähteitä 
mekaanisesti 

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaisia 
muistiinpanoj
a ja merkitä 
käyttämänsä 
lähteet mallin 
mukaan. 
 

Oppilas osaa 
tehdä 
monipuolisia 
muistiinpanoj
a ja tiivistää 
hankkimaans
a tietoa.  
 
Oppilas 
merkitsee 
lähteet 
asianmukais
ella tavalla. 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa 
teksteissään 
useista 
lähteistä 
hankkimaans
a tietoa. 
 
 



eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

tekijänoikeuksii
n ja noudatetaan 
tekijänoikeuksia 
omia tekstejä 
tuotettaessa. 
Omiin teksteihin 
merkitään aina 
lähteet.  

ja 
yksinkertaise
sti 
teksteissään. 
 
Oppilas 
noudattaa 
tekijänoikeuk
sia ja tietää, 
mitä 
yksityisyyden 
suojalla 
tarkoitetaan. 
 
 

 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 

T15 ohjata 
oppilasta 
syventämään 
kielitietoisuuttaan 
ja kiinnostumaan 
kielen ilmiöistä, 
auttaa oppilasta 
tunnistamaan 
kielen rakenteita, 
eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja 
sävyjä ja 
ymmärtämään 
kielellisten 
valintojen 
merkityksiä ja 

S4 Tutkitaan tekstejä 
ja niiden 
rakentamia 
merkityksiä ja 
käytetään 
käsitteitä, joiden 
avulla kieltä 
voidaan 
tarkastella, 
pääpaino 
sanatasolla, 
kuten 
sanaluokkien ja 
sijamuotojärjestel
män 
kertaamisessa. 

L1 
L2 
L4 
L6,  
L7 

Kielitietoisuu
den 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutamia 
tavanomaisia 
kirjoitetun ja 
puhutun 
kielen sekä 
arki- ja 
yleiskielen 
eroja. 

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja 
kielen 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttötil
anteissa. 
 
 

Oppilas osaa 
eritellä eri 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia 
kielellisten ja 
tekstuaaliste
n valintojen 
merkityksiä ja 
vaikutuksia. 
 
 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa 
tietoa 
kielellisten 
valintojen 
vaikutuksista 
omassa 
viestinnässä
än. 



seurauksia Tehdään tekstejä 
eritellen 
havaintoja kielen 
rakenteista, eri 
rekistereille ja 
tyyleille 
tyypillisistä 
piirteistä ja 
kielellisten 
valintojen 
vaikutuksesta 
tekstin tyyliin ja 
sävyyn.  

 
 

 
 

T16 kannustaa 
oppilasta 
avartamaan 
kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystä
än, tutustuttaa 
häntä kirjallisuuden 
historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, 
kirjallisuuden eri 
lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan 
kirjallisuuden ja 
kulttuurin 
merkitystä omassa 
elämässään, 
tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia 
luku- ja muiden 
kulttuurielämysten 

 Tutustutaan 
kirjallisuuden 
päälajeihin ja 
joihinkin 
alalajeihin 
Luetaan 
monipuolisesti 
nuortenkirjoja ja 
klassikoita, myös 
tietokirjoja.  
Osallistutaan 
mahdollisuuksien 
mukaan erilaisiin 
kulttuuritapahtumi
in.  

 Kirjallisuuden 
tuntemus ja 
lukuharrastus 

Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
päälajit. 
 
Oppilas on 
lukenut 
muutamia 
kokonaisia 
kaunokirjallisi
a tekstejä, 
esimerkiksi 
novelleja. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
päälajien 
tyypillisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
päälajeihin 
kuuluvista 
teoksista.  
 
Oppilas on 
lukenut osan 
lukuvuosittain 
sovituista 
teoksista.  
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta. 
 
Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
vaiheita ja 
yhdistää 
muutaman 
teoksen ja 
kirjailijan 
niihin.  
 
Oppilas on 
lukenut 
lukuvuosittain 

Oppilas osaa 
analysoida 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta osana 
kulttuuria.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
vaiheita sekä 
niiden 
keskeisiä 
tyylipiirteitä 
ja nimetä eri 
vaiheiden 
keskeisiä 
teoksia ja 
kirjailijoita.  



hankkimiseen ja 
jakamiseen 

 sovitut 
teokset. 
 
 

 
Oppilas 
tuntee 
monipuolises
ti 
kirjallisuutta.  
 
 

 
 
Vuosiluokka 8 - suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
 

 

Opetuksen tavoite Sisäll
öt 

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet 

Laaja
-
alain
en 
osaa
mine
n 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaaminen 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaaminen 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaaminen 
arvosanalla 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, 
motivoituneesti, 
eettisesti ja 
rakentavasti 
erilaisissa 
viestintäympäristöiss

S1 Vahvistetaan taitoa 
toimia erilaisissa, 
myös koulun 
ulkopuolisissa, 
vuorovaikutustilanteis
sa ja havainnoidaan 
omasta ja muiden 
viestinnästä syntyviä 
vaikutelmia ja 

L1 
L2  
L3  
L6 
L7 

Toiminta 
vuorovaikutus
tilanteissa 

Oppilas osaa 
toimia 
itselleen 
tutussa 
ryhmässä ja 
arkisissa 
vuorovaikutus
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia 
tavoitteellises
ti ryhmissä ja 
tavanomaisis
sa 
vuorovaikutus
tilanteissa. 

Oppilas osaa     
toimia 
rakentavasti 
erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia 
rakentavasti 
monenlaisiss
a ryhmissä, 
myös 
vaativissa 
vuorovaikutu
stilanteissa. 



ä  merkityksiä.  



T2 kannustaa 
oppilasta 
monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitoja
an ja kehittämään 
taitojaan perustella 
näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja 
viestinnällisiä 
valintojaan 

S1 Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
ideointi-, väittely-, 
neuvottelu- ja 
ongelmanratkaisutila
nteissa. Tehdään 
havaintoja 
viestintätilanteille 
tyypillisistä kielen 
keinoista ja 
omaksutaan niitä 
osaksi omaa 
kielenkäyttöä, esim. 
retoriset keinot ja 
modukset.  

 Ryhmäviestin
nän taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja 
osallistuu 
keskusteluun.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
ja esittää sille 
jonkin 
perustelun. 

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa 
viestinnässää
n.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
asiallisesti ja 
esittää sille 
yksinkertaisia 
perusteluja. 

Oppilas osaa 
edistää 
puheenvuoroi
llaan 
keskustelua.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
selkeästi ja 
perustella 
sen melko 
monipuolisest
i. 
 

Oppilas osaa 
tulkita 
muiden 
puheenvuoroj
a ja niiden 
tavoitteita 
sekä 
säädellä 
omaa 
viestintäänsä 
tilanteen 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla ja 
perustella 
sen 
vakuuttavasti
. 



T3 ohjata oppilasta 
monipuolistamaan 
taitojaan ilmaista 
itseään erilaisissa 
viestintä- ja 
esitystilanteissa, 
myös draaman 
keinoin.  
 

S1 Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä 
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun 
keinoja 
itseilmaisussa. 
Harjoitellaan 
valmisteltujen puhe-
esitysten pitämistä 
sekä 
havainnollistamista, 
esim. vaikuttava tai 
kantaa ottava 
puheenvuoro.  

 Esiintymisen 
taidot 

Oppilas osaa 
pitää lyhyen 
puhe-
esityksen 
konkreettisest
a, itselleen 
tutusta 
aiheesta.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
ymmärrettävä
sti. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
yksinkertaise
n puhe-
esityksen  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
selkeästi. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen ja 
kohdentaa 
sen 
kuulijoilleen.  
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla. 
 
 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen 
vaativastakin 
aiheesta. 
 
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
monipuolises
ti ja 
mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen 
mukaan. 

T4 kannustaa 
oppilasta 
syventämään 
viestijäkuvaansa niin, 
että hän oppii 
havainnoimaan omaa 
viestintäänsä, 
tunnistamaan 
vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan 
erilaisissa, myös 
monimediaisissa 
viestintäympäristöiss
ä 
 

S1 Harjoitellaan 
arvioimaan omia 
vuorovaikutustaitoja 
ja viestintätapoja ja 
havaitsemaan niiden 
kehittämiskohteita 
 

 Vuorovaikutu
staitojen 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
viestinnällise
n 
vahvuutensa 
tai 
kehittämiskoh
teensa. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
viestijänä ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 
 
 

Oppilas osaa 
eritellä 
viestintätaitoj
aan sekä 
kuvata 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 
 
 

Oppilas osaa 
arvioida 
viestintätaitoj
aan ja 
vahvuuksiaa
n ja pohtia, 
miten voi 
taitojaan 
kehittää. 
 
 



Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta 
kehittämään tekstien 
ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja 
analysoimisessa 
tarvittavia strategioita 
ja metakognitiivisia 
taitoja sekä taitoa 
arvioida oman 
lukemisensa 
kehittämistarpeita  
 
 

S2 Syvennetään tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita ja 
seurataan lukutaidon 
kehittymistä. 

L1 
L2 
L4 
L5 
L6 
L7 

Tekstin 
ymmärtämine
n ja omien 
vahvuuksien 
ja 
kehittämiskoh
teiden 
tunnistamine
n 

Oppilas osaa 
käyttää 
jotakin 
yksinkertaista 
tekstin 
ymmärtämise
n strategiaa.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
lukemiseen 
liittyvän 
vahvuutensa 
tai 
kehittämiskoh
teensa. 

Oppilas osaa 
käyttää 
muutamia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
lukijana ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teita. 
 
 

Oppilas osaa 
valita 
tekstilajiin 
sopivia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
lukutaitoaan 
ja kuvata 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää 
lukutilanteen 
kannalta 
tarkoituksen
mukaisia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
arvioida 
lukutaitojaan 
ja pohtia, 
miten voi 
niitä kehittää. 
 
 



T6 tarjota oppilaalle 
monipuolisia 
mahdollisuuksia 
valita, käyttää, tulkita 
ja arvioida 
monimuotoisia 
kaunokirjallisia, asia- 
ja mediatekstejä  

S2 Tekstien tulkinnan 
taitoja syvennetään 
lukemalla ja 
tutkimalla fiktiivisiä, 
media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
kaunokirjallisuutta 
(ks. S4), 
tietokirjallisuutta sekä 
erilaisia painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä, 
kuten 
mielipidetekstejä.  
Tutustutaan kuvaa, 
ääntä ja kirjoitusta 
yhdistäviin teksteihin 
ja niiden 
ilmaisutapoihin, esim. 
Koulukino-esitys.  

 Tekstimaailm
an 
monipuolistu
minen ja 
monilukutaito 

Oppilas osaa 
lukea 
yksinkertaisia 
kaunokirjallisi
a, asia- ja 
mediatekstejä 
eri 
muodoissaan
. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja lukea 
erilaisia 
tekstejä 
mutta pitäytyy 
enimmäksee
n itselleen 
tutuissa 
tekstilajeissa. 

Oppilas osaa 
valita, käyttää 
ja tulkita eri 
tekstilajeja 
edustavia 
tekstejä. 

Oppilas osaa 
valita, 
käyttää, 
tulkita ja 
arvioida 
myös 
itselleen 
uudenlaisia 
tekstejä. 

T7 ohjata oppilasta 
kehittämään 
erittelevää ja kriittistä 
lukutaitoa, 
harjaannuttaa 
oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä 
ja tulkitsemaan niitä 
tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen 
sekä 

S2 Tutustutaan erilaisiin 
pohtiviin ja kantaa 
ottaviin teksteihin 
sekä niiden 
vaikutuskeinoihin ja 
keskeisiin kielellisiin 
piirteisiin, kuten 
mielipiteen ja faktan 
erottamiseen, 
suostuttelun, 
varmuusasteiden, 

 Asia- ja 
mediatekstien 
erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa 
poimia 
tekstistä 
keskeisiä 
sisältöjä 
apukysymyst
en avulla.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 

Oppilas osaa 
erottaa 
tekstin 
pääasiat ja 
kuvata tekstin 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
tavanomaisill
e tekstilajeille 

Oppilas osaa 
eritellä tekstin 
tarkoitusperiä
, 
kohderyhmiä 
ja 
merkityksiä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
tekstilajien 

Oppilas osaa 
tulkita ja 
pohtia tekstin 
rakentamia 
merkityksiä ja 
arvioida 
tekstin 
vaikutuksia.  
 
Oppilas osaa 
analysoida 



vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoa  
 

asenteiden ja 
affektiivisuuden 
ilmaisuun, asioiden 
välisten suhteiden 
osoittamiseen, 
perustelukeinoihin ja 
retorisiin keinoihin.  

yksinkertaisel
le tekstilajille 
tyypillisen 
kielellisen tai 
tekstuaalisen 
piirteen.   
 
 

tyypillisiä 
kielellisiä ja 
tekstuaalisia 
piirteitä. 
 
 

piirteitä ja 
kuvata niitä 
muutamien 
keskeisten 
käsitteiden 
avulla. 
 
 

tekstilajien 
piirteitä 
tarkoituksen
mukaisia 
käsitteitä 
käyttäen ja 
arvioida 
tekstiä 
suhteessa 
sen 
tavoitteisiin ja 
tarkoitusperii
n. 
 
 

T8 kannustaa 
oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista 
lähteistä 
hankkimaansa tietoa 
ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisell
a tavalla 

S2 Pohditaan tekstien 
tarkoitusperiä ja 
kohderyhmiä ja 
esitetään kriittisen 
lukijan kysymyksiä. 
Arvioidaan lähteiden 
luotettavuutta.  
 

 Tiedonhankin
tataidot ja 
lähdekriittisyy
s 

Oppilas osaa 
etsiä 
yksittäisiä 
tietoja 
annetuista 
lähteistä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 
lähteiden 
luotettavuute
en liittyvän 
piirteen. 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää 
tavanomaisia 
lähteitä ja 
hakea tietoa 
niistä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
käyttämiensä 
lähteiden 
luotettavuutta
. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvata 
tiedonhaun 
keskeiset 
vaiheet, etsiä 
erilaisia 
lähteitä ja 
hakea tietoa 
niistä. 
  
Oppilas osaa 
arvioida 
erilaisten 
lähteiden 
luotettavuutta 
ja 
käytettävyyttä
. 

Oppilas osaa 
toimia 
tiedonhaun 
vaiheiden 
mukaisesti.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
monipuolisia 
lähteitä ja 
hakea niistä 
tietoa 
tarkoituksen
mukaisella 
tavalla.  
 
Oppilas osaa 
pohtia 



 
 

lähteiden 
luotettavuute
en ja tiedon 
käytettävyyte
en liittyviä 
tekijöitä ja 
perustella 
omat 
lähdevalintan
sa. 
 

T9 kannustaa 
oppilasta 
laajentamaan 
kiinnostusta itselle 
uudenlaisia fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä 
kohtaan ja 
monipuolistamaan 
luku-, kuunteluja 
katselukokemuksiaan 
ja niiden jakamisen 
keinoja sekä 
syventämään 
ymmärrystä fiktion 
keinoista 

S2 Eläydytään luettuun, 
reflektoidaan omaa 
elämää luetun avulla 
ja jaetaan 
lukukokemuksia. 
Laajennetaan 
lukuharrastusta 
nuortenkirjallisuudest
a  
yleiseen 
kaunokirjallisuuteen 
esim. eri 
kirjaliisuuden 
lajityyppeihin 
tutustuttaessa. 
Harjoitellaan 
kirjallisuuden 
analyysi- ja 

 Fiktiivisten 
tekstien 
erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa 
selostaa 
yksinkertaise
n fiktiivisen 
tekstin juonen 
ja nimetä 
joitakin fiktion 
keinoja.  
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
fiktiivisen 
tekstin 
piirteitä ja 
tehdä 
havaintoja 
fiktion 
keinoista. 

Oppilas osaa 
eritellä 
fiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaan
.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
erittelyssä 
muutamia 
keskeisiä 
käsitteitä 
sekä 
tunnistaa 
fiktion kielen 
ja 
ilmaisutapoje

Oppilas osaa 
analysoida 
fiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaan 
tarkoituksen
mukaisia 
käsitteitä 
käyttäen.  
 
Oppilas osaa 
tulkita 
fiktiivisiä 
tekstejä ja 
pohtia fiktion 
monitulkintais
uutta. 
 



tulkintataitoja ja 
lisätään käsitteiden, 
kuten genre, käyttöä 
tekstien 
tarkastelussa ja 
vertailussa.  
Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 
symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion 
kielen ja kerronnan 
keinojen tuntemusta.  

n 
erityispiirteitä 
ja kerronnan 
keinoja. 
 
 

 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 
oppilasta 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä auttaa 
oppilasta 
tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana  

S3 Tuotetaan fiktiivisiä ja 
ei-fiktiivisiä tekstejä 
eri muodoissaan: 
kielellisinä, 
visuaalisina, 
audiovisuaalisina ja 
verkkoteksteinä.  

 Monimuotoist
en tekstien 
tuottaminen 
ja tekstin 
tuottamisen 
taitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa 
tuottaa 
mallien avulla 
yksinkertaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
vahvuutensa 
tai 
kehittämiskoh
teensa tekstin 
tuottajana. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
erityyppisiä 
tekstejä 
ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
tekstien 
tuottajana ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tavoitteen 
mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan tekstin 
tuottajana. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
luovasti 
tilanteeseen 
ja 
tavoitteeseen 
sopivia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
arvioida 
vahvuuksiaa
n ja 
kehittämisko
hteitaan 
tekstin 
tuottajana ja  
pohtia, miten 



 
 

voi taitojaan 
kehittää. 
 

T11 tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti 
kantaa ottavia ja 
pohtivia tekstejä, 
myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä, ja 
auttaa oppilasta 
valitsemaan kuhunkin 
tekstilajiin ja 
tilanteeseen sopivia 
ilmaisutapoja 

S3 Opiskellaan 
kertoville, kuvaaville, 
ohjaaville ja 
erityisesti pohtiville ja 
kantaa ottaville 
teksteille tyypillisiä 
tekstuaalisia, 
visuaalisia ja 
kielellisiä piirteitä ja 
hyödynnetään tätä 
tietoa tuotettaessa 
omia tekstejä. 
Harjoitellaan tekstien 
kohdentamista ja 
kielen ja muiden 
ilmaisutapojen 

 Tekstilajien 
hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa 
mallien avulla 
yksinkertaisia 
ja 
konkreettisia 
kertovia ja 
kuvaavia 
tekstejä 
itselleen 
tutuista 
aiheista. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
ohjaavia ja 
yksinkertaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää 
mallien avulla 
niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
pohtivia ja 
erilaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
itsenäisesti 
erilaisia 
tekstejä ja 
käyttää 
monipuolises
ti niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
 
 



mukauttamista eri 
kohderyhmille ja eri 
tarkoituksiin  
sopiviksi. 
 
 

T12 ohjata oppilasta 
vahvistamaan tekstin 
tuottamisen 
prosesseja, tarjota 
oppilaalle tilaisuuksia 
tuottaa tekstiä 
yhdessä muiden 
kanssa sekä 
rohkaista oppilasta 
vahvistamaan taitoa 
antaa ja ottaa 
vastaan palautetta 
sekä arvioida itseään 
tekstin tuottajana  
 

S3 Tuotetaan tekstejä 
vaiheittain yksin ja 
ryhmässä. Annetaan 
ja vastaanotetaan 
palautetta tekstin 
tuottamisen eri 
vaiheissa. 
Perehdytään 
erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin, kuten 
mielipiteen 
ilmaisemiseen, 
perustelemiseen ja 
kielen keinoilla 
vaikuttamiseen, ja 
arviointikriteereihin.  

 Tekstin 
tuottamisen 
prosessin 
hallinta 

Oppilas osaa 
ideoida ja 
tuottaa 
tekstiä 
mallien tai 
apukysymyst
en avulla.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
niukkaa tai 
yksipuolista 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
ottaa vastaan 
palautetta. 
 
 

Oppilas osaa 
suunnitella ja 
tuottaa 
tekstiä sekä 
yksin että 
ryhmässä.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
satunnaisesti 
tekstien 
tuottamisessa
. 
 
 

Oppilas osaa 
muokata 
tekstin 
rakenteita ja 
kieliasua 
palautteen 
pohjalta.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
rakentavaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
tekstin 
tuottamisen 
eri vaiheissa. 
 
 

Oppilas osaa 
muokata 
monipuolises
ti ja 
itsenäisesti 
tekstin 
ilmaisua ja 
rakenteita.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
tekstien 
muokkaamist
a edistävää 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
soveltaa 
saamaansa 
palautetta 
kehittäessää
n tekstin 
tuottamisen 
taitojaan.  
 
 

T13 ohjata oppilasta S3 Syvennetään  Ymmärrettäv Oppilas osaa Oppilas osaa Oppilas osaa Oppilas osaa 



edistämään 
kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja 
vahvistamaan tieto- 
ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, 
syventämään 
ymmärrystään 
kirjoittamisesta 
viestintänä ja 
vahvistamaan 
yleiskielen hallintaa 
antamalla tietoa 
kirjoitetun kielen 
konventioista  
 

ymmärrystä 
kirjoitetun yleiskielen 
piirteistä: 
hahmotetaan 
kappaleiden, 
virkkeiden ja 
lauseiden rakenteita 
(lauseenjäsenet, 
lauseke) ja opitaan 
käyttämään asioiden 
välisten suhteiden 
ilmaisukeinoja sekä 
ilmaisemaan 
viittaussuhteita.  
Opitaan käyttämään 
kirjoitetun yleiskielen 
konventioita omien 
tekstien 
tuottamisessa ja 
muokkauksessa.  

än tekstin 
tuottaminen 
ja kirjoitetun 
kielen 
konventioiden 
hallinta 

tuottaa 
yksinkertaise
n tekstin, 
jonka 
viestistä saa 
selvää.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
yksinkertaisia 
virke- ja 
lauserakentei
ta sekä 
pääosin 
virkkeen 
lopetusmerkk
ejä ja isoa 
alkukirjainta 
virkkeen 
alussa ja 
erisnimissä. 
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa 
käsin ja tieto- 
ja 
viestintätekno
logiaa 
hyödyntäen. 
 
 

tuottaa 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin 
helposti.  
 
Oppilas osaa 
jaksottaa 
tekstinsä ja 
kiinnittää 
huomiota 
virke- ja 
lauserakentei
siin sekä 
noudattaa 
useita 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
  
  
  
 
 

tuottaa 
tekstin, joka 
on helposti 
ymmärrettävä 
ja sujuva.  
 
Oppilas osaa 
jäsentää 
tekstinsä ja 
kappaleensa                    
loogisesti ja 
kiinnittää 
huomiota 
sananvalintoi
hin sekä 
noudattaa 
pääosin 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä 
tekstejä 
tuottaessaan 
ja 
muokatessaa
n.  
 
Oppilas osaa 
kirjoittaa 
sujuvasti 
käsin ja tieto- 
ja 
viestintätekno
logiaa 
hyödyntäen. 

tuottaa 
eheän ja 
havainnollise
n tekstin.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
sidosteisuud
en keinoja 
monipuolises
ti,  käyttää 
monipuolisia 
lause- ja 
virkerakenteit
a,  kiinnittää 
huomiota 
tekstin tyyliin 
sekä 
noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
 
 



 
 

T14 harjaannuttaa 
oppilasta 
vahvistamaan tiedon 
hallinnan ja 
käyttämisen taitoja ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyttöä ja 
viittaustapojen 
hallintaa omassa 
tekstissä sekä 
opastaa oppilasta 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä 
ja tekijänoikeuksia 
kunnioittaen 

S3 Tarkastellaan 
erilaisia 
suhtautumisen 
ilmaisutapoja, sekä 
harjoitellaan niiden 
käyttöä omissa 
teksteissä. Tutkitaan 
sanastoon liittyviä 
rekisteri- ja 
tyylipiirteitä ja opitaan 
valitsemaan 
kuhunkin tekstiin 
sopivat ilmaisutavat.  
Tutkitaan 
kirjoitettujen tekstien 
elementtejä, sekä 
hyödynnetään tätä 
tietoa omissa 
teksteissä.  
Noudatetaan 
tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. 

 Tiedon 
esittäminen, 
hallinta sekä 
eettinen 
viestintä 

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaise
n tiivistyksen 
luetun, 
kuullun tai 
nähdyn 
pohjalta.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
lähteitä 
mekaanisesti 
ja 
yksinkertaise
sti 
teksteissään. 
 
Oppilas 
noudattaa 
tekijänoikeuk
sia ja tietää, 
mitä 
yksityisyyden 
suojalla 
tarkoitetaan. 
 
 

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaisia 
muistiinpanoj
a ja merkitä 
käyttämänsä 
lähteet mallin 
mukaan. 
 

Oppilas osaa 
tehdä 
monipuolisia 
muistiinpanoj
a ja tiivistää 
hankkimaans
a tietoa.  
 
Oppilas 
merkitsee 
lähteet 
asianmukaise
lla tavalla. 
 
 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa 
teksteissään 
useista 
lähteistä 
hankkimaans
a tietoa. 
 
 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 



T15 ohjata oppilasta 
syventämään 
kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä, auttaa 
oppilasta 
tunnistamaan kielen 
rakenteita, eri 
rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä 
ja ymmärtämään 
kielellisten valintojen 
merkityksiä ja 
seurauksia  
 

S4 Tutkitaan tekstejä ja 
niiden rakentamia 
merkityksiä ja 
käytetään käsitteitä 
(modukset, 
lauseenjäsenet), 
joiden avulla kieltä 
voidaan tarkastella. 
Tehdään tekstejä 
eritellen havaintoja 
kielen rakenteista, eri 
rekistereille ja 
tyyleille  
tyypillisistä piirteistä 
ja kielellisten 
valintojen 
vaikutuksesta tekstin 
tyyliin ja sävyyn.  

L1 
L2 
L4 
L6 
L7 

Kielitietoisuud
en 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutamia 
tavanomaisia 
kirjoitetun ja 
puhutun 
kielen sekä 
arki- ja 
yleiskielen 
eroja. 
 
 

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja 
kielen 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttötil
anteissa. 
 
 

Oppilas osaa 
eritellä eri 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
pohtia 
kielellisten ja 
tekstuaalisten 
valintojen 
merkityksiä ja 
vaikutuksia. 
 
 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
soveltaa 
tietoa 
kielellisten 
valintojen 
vaikutuksista 
omassa 
viestinnässää
n. 
 
 

T16 kannustaa 
oppilasta avartamaan 
kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään
, tutustuttaa häntä 
kirjallisuuden 
historiaan ja 
nykykirjallisuuteen, 
kirjallisuuden eri 
lajeihin sekä auttaa 
häntä pohtimaan 
kirjallisuuden ja 
kulttuurin merkitystä 
omassa elämässään, 
tarjota oppilaalle 

 Tutustutaan 
kirjallisuuden 
joihinkin alalajeihin, 
esim. kauhu-, 
fantasia-, scifi- ja 
dekkarikirjallisuus ja 
historiallinen romaani 
(hyödyntäen 
oppilaiden omaa 
tekstimaailmaa) ja 
yleisen kirjallisuuden 
vaiheisiin yksittäisten 
teosten 
näkökulmasta.  
Luetaan 

 Kirjallisuuden 
tuntemus ja 
lukuharrastus 

Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
päälajit. 
 
Oppilas on 
lukenut 
muutamia 
kokonaisia 
kaunokirjallisi
a tekstejä, 
esimerkiksi 
novelleja. 
 
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
päälajien 
tyypillisiä 
piirteitä.  
 
Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
päälajeihin 
kuuluvista 
teoksista.  
 
Oppilas on 

Oppilas osaa 
kuvailla 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta. 
 
Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
vaiheita ja 
yhdistää 
muutaman 
teoksen ja 
kirjailijan 

Oppilas osaa 
analysoida 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta osana 
kulttuuria.  
 
Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
vaiheita sekä 
niiden 
keskeisiä 
tyylipiirteitä ja 



mahdollisuuksia luku- 
ja muiden 
kulttuurielämysten 
hankkimiseen ja 
jakamiseen  
 

monipuolisesti 
nuortenkirjoja, 
klassikoita ja 
nykykirjallisuutta. 
Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen. 
 
 
 

lukenut osan 
lukuvuosittain 
sovituista 
teoksista.  
 
 

niihin.  
 
Oppilas on 
lukenut 
lukuvuosittain 
sovitut 
teokset. 
 
 

nimetä eri 
vaiheiden 
keskeisiä 
teoksia ja 
kirjailijoita.  
 
Oppilas 
tuntee 
monipuolises
ti 
kirjallisuutta.  
 
 

T17 ohjata oppilas 
tutustumaan Suomen 
kielelliseen ja 
kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, 
suomen kielen 
taustaan ja piirteisiin 
ja auttaa oppilasta 
pohtimaan 
äidinkielen merkitystä 
sekä tiedostumaan 
omasta kielellisestä 
ja kulttuurisesta 
identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta 
aktiiviseksi 
kulttuuritarjonnan 
käyttäjäksi ja tekijäksi 

 Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin 
kieliin ja tutustutaan 
suomen kielelle 
tyypillisiin äänne-, 
muoto- ja 
lauserakenteen 
piirteisiin. 
Tutustutaan 
elokuvaan, 
puhekulttuuriin ja 
mediakulttuurin eri 
muotoihin. Tarjotaan 
mahdollisuuksia 
tuottaa kulttuuria itse. 
 

 Kielen 
merkityksen 
ja aseman 
hahmottamin
en 

Oppilas osaa 
nimetä 
Suomessa 
puhuttavia 
kieliä ja 
jonkin 
suomen 
sukukielen.  
 
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
suomen 
kielelle 
tyypillisen 
piirteen ja 
kertoa oman 
äidinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
 

Oppilas osaa 
kuvailla 
suomen 
kielen 
asemaa 
muiden 
kielten 
joukossa.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
keskeisiä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä ja 
kuvailla 
äidinkielen 
merkitystä 
yksilölle. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
Suomen 
kielellistä ja 
kulttuurista 
monimuotois
uutta.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä ja 
pohtia 
äidinkielen 
yhteyttä 
identiteetteihi
n. 
 

Oppilas osaa 
pohtia 
kielellisen ja 
kulttuurisen 
monimuotois
uuden 
merkityksiä 
yksilölle ja 
yhteiskunnall
e.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä 
suhteessa 
muihin kieliin 
ja pohtia 



  
 

 äidinkielen 
käsitettä ja 
merkityksiä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 
 
 

 

 

 

Vuosiluokka 9 - suomen kielen ja kirjallisuuden tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
 

Opetuksen tavoite Sisäll

öt 

Opetuksen 

tavoitteista johdetut 

oppimisen 

tavoitteet 

 
Laaja-
alainen 
osaami
nen  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

T1 ohjata oppilasta   
laajentamaan 
taitoaan toimia  
tavoitteellisesti, 
motivoituneesti,  
eettisesti ja 
rakentavasti   
erilaisissa viestintä- 
ympäristöissä  

S1 Vahvistetaan taitoa 
toimia  erilaisissa, 
myös koulun   
ulkopuolisissa,   
vuorovaikutustilant
eissa ja   
havainnoidaan 
omasta ja muiden  
viestinnästä 
syntyviä 

L1, L2,   
L3, L6,   
L7 

Toiminta 
vuorovaikut
ustilanteissa 

Oppilas osaa 
toimia 
itselleen 
tutussa 
ryhmässä ja 
arkisissa 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia 
tavoitteellises
ti ryhmissä ja 
tavanomaisis
sa 
vuorovaikutus
tilanteissa. 

Oppilas osaa 
toimia 
rakentavasti 
erilaisissa 
ryhmissä ja 
vuorovaikutus
tilanteissa.  

Oppilas osaa 
toimia 
rakentavasti 
monenlaisiss
a ryhmissä, 
myös 
vaativissa 
vuorovaikutus
tilanteissa.  



 vaikutelmia ja  
merkityksiä.   

 

T2 kannustaa 
oppilasta   
monipuolistamaan   
ryhmäviestintätaitojaa
n ja   
kehittämään taitojaan 
perustella  
näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja  
viestinnällisiä 
valintojaan  
 

 Harjoitellaan 
kuuntelemisen ja 
puhumisen taitoja 
ideointi-, väittely-, 
neuvottelu- ja 
ongelmanratkaisutil
anteissa. 

 

 

Ryhmä- 
viestinnän  
taidot 

Oppilas osaa 
kuunnella 
muita ja 
osallistuu 
keskusteluun. 
  
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
ja esittää sille 
jonkin 
perustelun 

Oppilas osaa 
ottaa toisten 
näkemykset 
huomioon 
omassa 
viestinnässää
n. 

 Oppilas osaa 

ilmaista 

mielipiteensä 

asiallisesti ja 

esittää sille 

yksinkertaisia 

perusteluja. 

Oppilas osaa 
edistää 
puheenvuoroi
llaan 
keskustelua. 
  
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
selkeästi ja 
perustella 
sen melko 
monipuolisest
i. 

Oppilas osaa 
tulkita muiden 
puheenvuoroj
a ja niiden 
tavoitteita 
sekä säädellä 
omaa 
viestintäänsä 
tilanteen 
mukaan. 
  
Oppilas osaa 
ilmaista 
mielipiteensä 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla ja 
perustella 
sen 

vakuuttavasti. 

T3 ohjata oppilasta   
monipuolistamaan 
taitojaan  ilmaista 
itseään erilaisissa  
viestintä- ja 
esitystilanteissa,  
myös draaman 
keinoin 

 Tehdään 
havaintoja 
viestintätilanteille 
tyypillisistä kielen 
keinoista ja 
omaksutaan niitä 
osaksi omaa 
kielenkäyttöä. 

 Esiintymisen 
taidot 

Oppilas osaa 
pitää lyhyen 
puhe-
esityksen 
konkreettisest
a, itselleen 
tutusta 
aiheesta. 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
yksinkertaise
n puhe-
esityksen 
  

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen ja 
kohdentaa 
sen 
kuulijoilleen. 

Oppilas osaa 
pitää 
valmistellun 
puhe-
esityksen 
vaativastakin 
aiheesta. 
  



 Tutustutaan 
teatteriin 
taidemuotona ja 
teatteri-ilmaisun 
keinoihin draaman 
toimintamuotojen 
avulla.  
Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä  
käyttää puheen ja 
kokonaisilmaisun  
keinoja 
itseilmaisussa. 
Harjoitellaan  
valmisteltujen 
puhe-esitysten  
pitämistä sekä 
havainnollistamista
.   
 

  
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
ymmärrettävä
sti. 
  

Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
selkeästi. 
  

  
Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
tilanteeseen 
sopivalla 
tavalla. 

Oppilas osaa 
ilmaista 
itseään 
monipuolisest
i ja 
mukauttaa 
ilmaisuaan 
kuulijoiden ja 
tavoitteen 
mukaan. 

T4 kannustaa oppilasta 
syventämään 
viestijäkuvaansa niin, 
että hän oppii 
havainnoimaan omaa 
viestintäänsä ja  
tunnistamaan 
vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan 
erilaisissa, myös 
monimediaisissa 
viestintäympäristöissä 

 Harjoitellaan 
arvioimaan omia 
vuorovaikutustaitoj
a ja 
viestintätapoja ja 
havaitsemaan 
niiden 
kehittämiskohteita. 
Viestintäkuva 
syvenee niin, että 
tullaan tietoisiksi 
omista 
vahvuuksista ja 

 Vuorovaikut
ustaitojen 
kehittämine
n 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
viestinnällisen 
vahvuutensa 
tai 
kehittämiskoht
eensa. 

Oppilas osaa 
kuvata 
itseään 
viestijänä ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 

Oppilas osaa 
eritellä 
viestintätaitoj
aan sekä 
kuvata 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 

Oppilas osaa 
arvioida 
viestintätaitoj
aan ja 
vahvuuksiaan 
ja pohtia, 
miten voi 
taitojaan 
kehittää. 



kehittämisalueista. 

Tekstien tulkitseminen 

T5 ohjata oppilasta 
kehittämään tekstien 
lukemisessa, 
ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja 
analysoimisessa 
tarvittavia 
strategioita ja 
metakognitiivisia 
taitoja sekä taitoa 
arvioida oman 
lukemisensa 
kehittämistarpeita 

S2 Tekstien tulkinnan 
taitoja 
syvennetään 
lukemalla ja 
tutkimalla 
fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri 
muodoissaan: 
kaunokirjallisuutta, 
tietokirjallisuutta 
sekä erilaisia 
painetun, 
sähköisen ja 
audiovisuaalisen 
median tekstejä. 
Syvennetään 
tekstin 
ymmärtämisen 
strategioita ja 
seurataan 
lukutaidon 
kehittymistä. 

L1, L2, 
L4, L5, 
L6, L7 

Tekstin 
ymmärtämin
en ja omien 
vahvuuksien 
ja 
kehittämisko
hteiden 
tunnistamin
en 

Oppilas osaa 
käyttää jotakin 
yksinkertaista 
tekstin 
ymmärtämisen 
strategiaa.  
Oppilas osaa 
nime-tä jonkin 
lukemi-seen 
liittyvän vah-
vuutensa tai 
kehit-
tämiskohteens
a. 
 

Oppilas osaa 
käyttää 
muutamia 
tekstin 
ymmärtämise
n strategioita.  
Oppilas osaa 
kuva-ta 
itseään 
lukijana ja 
nimetä 
muuta-mia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
-teita. 
 

Oppilas osaa 
valita 
tekstilajiin 
sopivia 
tekstinymmär
tä-misen 
strategioita.  
 
Oppilas osaa 
eri-tellä 
lukutaitoaan 
ja kuvata 
vahvuuk-
siaan ja 
kehittämis- 
kohteitaan. 
 

Oppilas osaa 
käyttää 
lukutilanteen 
kannalta 
tarkoituksen
mukaisia 
tekstinymmär
tämisen 
strategioita. 
  
Oppilas osaa 
arvioida 
lukutaitojaan 
ja pohtia, 
miten voi niitä 
kehittää. 

T6 tarjota oppilaalle 
monipuolisia 
mahdollisuuksia 
valita, käyttää, tulkita 
ja arvioida 
monimuotoisia 

 Tutustutaan 
erilaisiin pohtiviin 
ja kantaa ottaviin 
teksteihin ja niiden 
vaikutuskeinoihin 
ja keskeisiin 
kielellisiin 

 Tekstimaail
man 
monipuolistu
minen ja 
monilukutait
o 
  

Oppilas osaa 
lukea 
yksinkertaisia 
kaunokirjallisia
, asia- ja 
mediatekstejä 
eri 

Oppilas osaa 
vali-ta, 
käyttää ja lu-
kea erilaisia 
teks-tejä 
mutta pitäy-
tyy 

Oppilas osaa 
vali-ta, 
käyttää ja 
tulki-ta eri 
tekstilajeja 
edustavia 
tekstejä. 

Oppilas osaa 
vali-ta, 
käyttää, 
tulkita ja 
arvioida myös 
itselleen 
uudenlai-sia 



kaunokirjallisia, asia- 
ja mediatekstejä 

piirteisiin, kuten 
mielipiteen ja 
faktan 
erottamiseen, 
suostuttelun, 
varmuusasteiden, 
asenteiden ja 
affektiivisuuden 
ilmaisuun, 
henkilöön 
viittaamisen, 
suoriin ja 
epäsuoriin 
keinoihin, 
referointiin, 
asioiden välisten 
suhteiden 
osoittamiseen, 
perustelukeinoihin 
ja retorisiin 
keinoihin. 

  
  
 

muodoissaan. 
  
 
 

enimmäksee
n itselleen 
tutuissa 
tekstilajeissa. 

tekstejä. 

T7 ohjata oppilasta 
kehittämään 
erittelevää ja kriittistä 
lukutaitoa, 
harjaannuttaa 
oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä 
ja tulkitsemaan niitä 
tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen 
sekä vakiinnuttamaan 
ja laajentamaan 

 Harjoitellaan 
kirjallisuuden 
analyysija 
tulkintataitoja ja 
lisätään 
käsitteiden käyttöä 
tekstien 
tarkastelussa ja 
vertailussa. 
Tunnistetaan ja 
tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja 

 Asia- ja 
mediatekstie
n erittely ja 
tulkinta 
  
  
  
  
 

Oppilas osaa 
poimia 
tekstistä 
keskeisiä 
sisältöjä 
apukysymyste
n avulla.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 
yksinkertaisell

Oppilas osaa 
erottaa 
tekstin 
pääasiat ja 
kuvata tekstin 
tavoitteita.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
tavanomaisill
e tekstilajeille 
tyypillisiä 

Oppilas osaa 
eritellä tekstin 
tarkoitusperiä
, 
kohderyhmiä 
ja 
merkityksiä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 
tekstilajien 
piirteitä ja 

Oppilas osaa 
tulkita ja 
pohtia tekstin 
rakentamia 
merkityksiä ja 
arvioida 
tekstin 
vaikutuksia.  
 
Oppilas osaa 
analysoida 
tekstilajien 



sana- ja 
käsitevarantoa 

symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion 
kielen ja 
kerronnan keinojen 
tuntemusta. 

e tekstilajille 
tyypillisen 
kielellisen tai 
tekstuaalisen 
piirteen.   
 

kielellisiä ja 
tekstuaalisia 
piirteitä. 
 

kuvata niitä 
muutamien 
keskeisten 
käsitteiden 
avulla. 
 

piirteitä 
tarkoituksen-
mukaisia 
käsitteitä 
käyttäen ja 
arvioida 
tekstiä 
suhteessa 
sen 
tavoitteisiin ja 
tarkoitusperii
n. 
 

T8 kannustaa 
oppilasta kehittämään 
taitoaan arvioida 
erilaisista lähteistä 
hankkimaansa tietoa 
ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisell
a tavalla 

 Pohditaan tekstien 
tarkoitusperiä ja 
kohderyhmiä ja 
esitetään kriittisen 
lukijan kysymyksiä.  
Arvioidaan 
erilaisten 
tietolähteiden 
luotettavuutta. 

 Tiedonhanki
ntataidot ja 
lähdekriittisy
ys 

Oppilas osaa 
etsiä 
yksittäisiä 
tietoja 
annetuista 
lähteistä.  
 
Oppilas osaa 
nimetä 
muutaman 
lähteiden 
luotettavuutee
n liittyvän 
piirteen. 
  
 

Oppilas osaa 
käyttää 
tavanomaisia 
lähteitä ja 
hakea tietoa 
niistä.  
 
Oppilas osaa 
kuvata 
käyttämiensä 
lähteiden 
luotettavuutta 
 

Oppilas osaa 
kuvata 
tiedonhaun 
keskeiset 
vaiheet, etsiä 
erilaisia 
lähteitä ja 
hakea tietoa 
niistä. 
  
Oppilas osaa 
arvioida 
erilaisten 
lähteiden 
luotettavuutta 
ja 
käytettävyyttä
. 

Oppilas osaa 
toimia 
tiedonhaun 
vaiheiden 
mukaisesti.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
monipuolisia 
lähteitä ja 
hakea niistä 
tietoa 
tarkoituksen-
mukaisella 
tavalla.  
 
 



T9 kannustaa 
oppilasta 
laajentamaan 
kiinnostusta itselle 
uudenlaisia fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä 
kohtaan,  
monipuolistamaan 
luku-, kuuntelu- ja 
katselukokemuksiaan 
ja niiden jakamisen 
keinoja sekä 
syventämään 
ymmärrystä fiktion 
keinoista 

 Eläydytään 
luettuun, 
reflektoidaan omaa 
elämää luetun 
avulla ja jaetaan 
lukukokemuksia. 
Laajennetaan 
lukuharrastusta 
nuortenkirjallisuu
desta yleiseen 
kauno- ja 
tietokirjallisuuteen, 
esimerkiksi 
tyylivirtausten ja 
kirjallisuudenhistori
an vaiheiden 
näkökulmasta 

 Fiktiivisten 
tekstien 
erittely ja 
tulkinta 

Oppilas osaa 
selostaa 
yksinkertaisen 
fiktiivisen 
tekstin juonen 
ja nimetä 
joitakin fiktion 
keinoja. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
fiktiivisen 
tekstin 
piirteitä ja 
tehdä 
havaintoja 
fiktion 
keinoista. 
  

Oppilas osaa 
eritellä 
fiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaan
.  
 
Oppilas osaa 
käyttää 
erittelyssä 
muutamia 
keskeisiä 
käsitteitä 
sekä 
tunnistaa 
fiktion kielen 
ja 
ilmaisutapoje
n 
erityispiirteitä 
ja kerronnan 
keinoja. 
 

Oppilas osaa 

analysoida 

fiktiivisiä 

tekstejä eri 

muodoissaan 

tarkoituksen

-mukaisia 

käsitteitä 

käyttäen. 

  

Oppilas osaa 
tulkita 
fiktiivisiä 
tekstejä ja 
pohtia fiktion 
monitulkintai
suutta. 

Tekstien tuottaminen 

T10 rohkaista 
oppilasta 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia 
tekstejä sekä auttaa 

S3 Tuotetaan fiktiivisiä 
ja eifiktiivisiä 
tekstejä eri 
muodoissaan: 
kielellisinä, 
visuaalisina, 
audiovisuaalisina 
ja 

 Monimuotoi
sten tekstien 
tuottaminen 
ja tekstin 
tuottamisen 
taitojen 
kehittämine
n 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla 
yksinkertaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
nime-tä jonkin 

Oppilas osaa 
tuottaa 
erityyppisiä 
tekstejä 
ohjeiden 
mukaan.  
 
Oppilas osaa 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tavoitteen 
mukaisia 
tekstejä.  
 
Oppilas osaa 
eritellä 

Oppilas osaa 
tuottaa 
luovasti 
tilanteeseen 
ja tavoitteisiin 
sopivia 
tekstejä.  
 



oppilasta 
tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana 

verkkoteksteinä. 
Tullaan tietoisiksi 
omista 
vahvuuksista ja 
kehittämiskohteista 
tekstin tuottajana. 

vahvuu-tensa 
tai kehittä-
miskohteensa 
tekstin 
tuottajana. 
 

kuvata 
itseään 
tekstien 
tuottajana ja 
nimetä 
muutamia 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
teitaan. 
 

vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
-teitaan 
tekstin 
tuottajana. 
  
 

Oppilas osaa 
arvioida 
vahvuuksiaan 
ja 
kehittämiskoh
-teitaan 
tekstin 
tuottajana ja 
pohtia, miten 
voi taitojaan 
kehittää. 
  
 

T11 tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti 
pohtivia ja kantaa 
ottavia tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä, ja 
auttaa oppilasta 
valitsemaan kuhunkin 
tekstilajiin ja 
tilanteeseen sopivia 
ilmaisutapoja 

 Opiskellaan 
kertoville, 
kuvaaville, 
ohjaaville ja 
erityisesti 
pohtiville ja 
kantaa ottaville 
teksteille tyypillisiä 
tekstuaalisia, 
visuaalisia ja 
kielellisiä piirteitä ja 
hyödynnetään tätä 
tietoa tuotettaessa 
omia tekstejä.  
Tarkastellaan 
erilaisia 
suhtautumisen 
ilmaisutapoja eri 
rekisterien 
näkökulmasta, 

 Tekstilajien 
hallinta 
 

Oppilas osaa 
tuottaa mallien 
avulla 
yksinkertaisia 
ja 
konkreettisia 
kertovia ja 
kuvaavia 
tekstejä 
itselleen 
tutuista 
aiheista. 
  

Oppilas osaa 
tuottaa 
ohjaavia ja 
yksinkertaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää 
mallien avulla 
niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
  
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
pohtivia ja 
erilaisia 
kantaa 
ottavia 
tekstejä ja 
käyttää niille 
tyypillisiä 
keinoja. 
  

Oppilas osaa 

tuottaa 

itsenäisesti 

erilaisia 

tekstejä ja 

käyttää 

monipuolisest

i niille 

tyypillisiä 

keinoja. 

 



sekä harjoitellaan 
niiden käyttöä 
omissa teksteissä. 
Tutkitaan 
sanastoon 
liittyviä rekisteri- 
ja tyylipiirteitä ja 
opitaan 
valitsemaan 
kuhunkin tekstiin 
sopivat 
ilmaisutavat. 

T12 ohjata oppilasta 
vahvistamaan tekstin 
tuottamisen 
prosesseja, tarjota 
oppilaalle tilaisuuksia 
tuottaa tekstiä yhdessä 
muiden kanssa sekä 
rohkaista oppilasta 
vahvistamaan taitoa 
antaa ja ottaa vastaan 
palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin 
tuottajana 

 Tuotetaan tekstejä 
edelleen 
vaiheittain, yksin ja 
ryhmissä. 
Annetaan ja 
vastaanotetaan 
palautetta tekstin 
tuottamisen eri 
vaiheissa.  

 Tekstin 
tuottamisen 
prosessien 
hallinta 
 

Oppilas osaa 
ideoida ja 
tuottaa tekstiä 
mallien tai 
apukysymyste
n avulla. 
Oppilas osaa 
antaa niukkaa 
tai yksipuolista 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
ottaa vastaan 
palautetta. 

  

Oppilas osaa 
suunnitella ja 
tuottaa 
tekstiä sekä 
yksin että 
ryhmässä. 
  
Oppilas osaa 
antaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
satunnaisesti 
tekstien 
tuottamisessa
. 
  
  

Oppilas osaa 
muokata 
tekstin 
rakenteita ja 
kieliasua 
palautteen 
pohjalta. 
  
Oppilas osaa 
antaa 
rakentavaa 
palautetta ja 
hyödyntää 
saamaansa 
palautetta 
tekstin 
tuottamisen 
eri vaiheissa. 

Oppilas osaa 
muokata 
monipuolisest
i ja 
itsenäisesti 
tekstin 
ilmaisua ja 
rakenteita. 
  
Oppilas osaa 
antaa 
tekstien 
muokkaamist
a edistävää 
palautetta 
muiden 
teksteistä ja 
soveltaa 
saamaansa 
palautetta 
kehittäessään 



tekstin 
tuottamisen 
taitojaan. 

T13 ohjata oppilasta 
edistämään 
kirjoittamisen 
sujuvoittamista,  
vahvistamaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, 
syventämään 
ymmärrystään 
kirjoittamisesta 
viestintänä sekä 
vahvistamaan 
yleiskielen hallintaa 
antamalla tietoa 
kirjoitetun kielen 
konventioista 

 Harjoitellaan 
tekstien 
kohdentamista ja 
kielen ja muiden 
ilmaisutapojen 
mukauttamista eri 
kohderyhmille ja eri 
tarkoituksiin 
sopiviksi. Tutkitaan 
kirjoitettujen 
tekstien 
elementtejä, sekä 
hyödynnetään tätä 
tietoa omissa 
teksteissä. 
Syvennetään 
ymmärrystä 
kirjoitetun 
yleiskielen 
piirteistä: 
hahmotetaan 
kappaleiden, 
virkkeiden ja 
lauseiden 
rakenteita (erilaiset 
kappalerakenteet, 
pää- ja 
sivulauseet, 
lauseenvastikkeet
) ja kiinnitetään 

 Ymmärrettä
vän tekstin 
tuottaminen 
ja 
kirjoitetun 
kielen 
konventioid
en hallinta 

Oppilas osaa 
tuottaa 
yksinkertaisen 
tekstin, jonka 
viestistä saa 
selvää. 
  
Oppilas osaa 
käyttää 
yksinkertaisia 
virke- ja 
lauserakenteit
a sekä 
pääosin 
virkkeen 
lopetusmerkke
jä ja isoa 
alkukirjainta 
virkkeen 
alussa ja 
erisnimissä. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tekstin, jonka 
viesti välittyy 
pääosin 
helposti. 
  
Oppilas osaa 
jaksottaa 
tekstinsä ja 
kiinnittää 
huomiota 
virke- ja 
lauserakentei
siin sekä 
noudattaa 
useita 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
 

Oppilas osaa 
tuottaa 
tekstin, joka 
on helposti 
ymmärrettävä 
ja sujuva. 
  
Oppilas osaa 
jäsentää 
tekstinsä ja 
kappaleensa                    
loogisesti ja 
kiinnittää 
huomiota 
sananvalintoi
hin sekä 
noudattaa 
pääosin 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä 
tekstejä 
tuottaessaan 
ja 
muokatessaa
n. 
  
Oppilas osaa 
kirjoittaa 
sujuvasti 

Oppilas osaa 
tuottaa eheän 
ja 
havainnollise
n tekstin. 
  
Oppilas osaa 
käyttää 
sidosteisuude
n keinoja 
monipuolisest
i,  käyttää 
monipuolisia 
lause- ja 
virkerakenteit
a,  kiinnittää 
huomiota 
tekstin tyyliin 
sekä 
noudattaa 
kirjoitetun 
yleiskielen 
käytänteitä. 
  



huomiota tekstin 
sidosteisuuteen 
sekä aloitus- ja 
lopetustapoihin.  

käsin ja tieto- 
ja 
viestintätekno
logiaa 
hyödyntäen. 

T14 harjaannuttaa 
oppilasta vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja 
käyttämisen taitoja ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyttöä ja 
viittaustapojen 
hallintaa omassa 
tekstissä sekä opastaa 
oppilasta toimimaan 
eettisesti verkossa 
yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen. 

 Vahvistetaan 
opiskelussa 
tarvittavien tekstien 
tuottamisen taitoja, 
kuten referoimista, 
tiivistämistä, 
muistiinpanojen 
tekoa ja lähteiden 
käyttöä. Käytetään 
aineistoa osana 
omaa tekstiä. 
Perehdytään 
tekijänoikeuksiin ja 
noudatetaan 
tekijänoikeuksia 
omia tekstejä 
tuotettaessa.  

 Tiedon 
esittäminen, 
hallinta sekä 
eettinen 
viestintä 
  

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaisen 
tiivistyksen 
luetun, kuullun 
tai nähdyn 
pohjalta. 
  
Oppilas osaa 
käyttää 
lähteitä 
mekaanisesti 
ja 
yksinkertaisest
i teksteissään. 

  

Oppilas 
noudattaa 
tekijänoikeuksi
a ja tietää, 
mitä 
yksityisyyden 
suojalla 

tarkoitetaan.  

Oppilas osaa 
tehdä 
yksinkertaisia 
muistiinpanoj
a ja merkitä 
käyttämänsä 
lähteet mallin 
mukaan. 
 

Oppilas osaa 
tehdä 
monipuolisia 
muistiinpanoj
a ja tiivistää 
hankkimaans
a tietoa. 
  
Oppilas 
merkitsee 
lähteet 
asianmukaise
lla tavalla. 
 

Oppilas osaa 
yhdistellä 
omissa 
teksteissään 
useista 
lähteistä 
hankkimaans
a tietoa. 
  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 



T15 ohjata oppilasta 
syventämään 
kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen 
ilmiöistä sekä  auttaa 
oppilasta tunnistamaan 
kielen rakenteita, eri 
rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä ja 
ymmärtämään 
kielellisten valintojen 
merkityksiä ja 
seurauksia 

S4 Tutkitaan tekstejä 
ja niiden 
rakentamia 
merkityksiä ja 
käytetään 
käsitteitä, joiden 
avulla kieltä 
voidaan tarkastella. 
Tehdään tekstejä 
eritellen havaintoja 
kielen rakenteista, 
eri rekistereille ja 
tyyleille tyypillisistä 
piirteistä ja 
kielellisten 
valintojen 
vaikutuksesta 
tekstin tyyliin ja 
sävyyn.  

L1, L2, 
L4, L6, 
L7 

Kielitietoisuu
den 
kehittyminen 

Oppilas osaa 
havainnoida 
yksinkertaisia 
tekstien 
piirteitä. 
  
Oppilas osaa 
nimetä 
muutamia 
tavanomaisia 
kirjoitetun ja 
puhutun kielen 
sekä arki- ja 
yleiskielen 
eroja. 

Oppilas osaa 
havainnoida 
tekstien ja 
kielen 
piirteitä. 
  
Oppilas osaa 
kuvata kielen 
vaihtelua eri 
kielenkäyttötil
anteissa. 

Oppilas osaa 
eritellä eri 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä. 
  
Oppilas osaa 
pohtia 
kielellisten ja 
tekstuaalisten 
valintojen 
merkityksiä ja 
vaikutuksia. 

Oppilas osaa 
analysoida 
tekstien, 
rekisterien ja 
tyylien 
piirteitä. 
  
Oppilas osaa 
soveltaa 
tietoa 
kielellisten 
valintojen 
vaikutuksista 
omassa 
viestinnässää
n. 

T16 kannustaa 
oppilasta avartamaan 
kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystää
n, tutustuttaa häntä 
kirjallisuuden 
historiaan, 
nykykirjallisuuteen ja 
kirjallisuuden eri 
lajeihin, auttaa häntä 
pohtimaan 
kirjallisuuden ja 

 Tutustutaan 
kirjallisuuden 
päälajeihin, 
joihinkin alalajeihin, 
keskeisiin 
tyylivirtauksiin ja 
sekä yleisen että 
suomalaisen 
kirjallisuuden 
vaiheisiin. 
Luetaan 
monipuolisesti 
nuortenkirjoja, 
klassikoita ja 

 Kirjallisuude
n tuntemus 
ja 
lukuharrastu
s 
 

Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
päälajit. 
  
Oppilas on 
lukenut 
muutamia 
kokonaisia 
kaunokirjallisia 
tekstejä, 
esimerkiksi 
novelleja. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
päälajien 
tyypillisiä 
piirteitä. 
  
Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
päälajeihin 
kuuluvista 
teoksista.  

Oppilas osaa 
kuvailla 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta. 
  
Oppilas osaa 
nimetä 
kirjallisuuden 
vaiheita ja 
yhdistää 
muutaman 
teoksen ja 

Oppilas osaa 
analysoida 
kaunokirjallis
uuden 
monimuotois
uutta osana 
kulttuuria. 
  
Oppilas osaa 
kuvailla 
kirjallisuuden 
vaiheita sekä 
niiden 
keskeisiä 



kulttuurin merkitystä 
omassa elämässään 
sekä tarjota 
oppilaalle 
mahdollisuuksia luku- 
ja muiden 
kulttuurielämysten 
hankkimiseen ja 
jakamiseen 

nykykirjallisuutta, 
myös tietokirjoja. 
Kannustetaan 
aktiiviseen ja 
monipuoliseen 
kirjaston tarjonnan 
hyödyntämiseen.  

Oppilas on 
lukenut osan 
lukuvuosittai
n sovituista 
teoksista.  

kirjailijan 
niihin. 
  
Oppilas on 
lukenut 
lukuvuosittain 
sovitut 
teokset. 

tyylipiirteitä ja 
nimetä eri 
vaiheiden 
keskeisiä 
teoksia ja 
kirjailijoita. 
  
Oppilas 
tuntee 
monipuolisest
i kirjallisuutta.  

T17 ohjata oppilas 
tutustumaan Suomen 
kielelliseen ja 
kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen, 
suomen kielen 
taustaan ja piirteisiin,  
auttaa oppilasta 
pohtimaan 
äidinkielen 
merkitystä ja 
tulemaan tietoiseksi 
omasta kielellisestä ja 
kulttuurisesta 
identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta 
aktiiviseksi 
kulttuuritarjonnan 
käyttäjäksi ja tekijäksi 

 Tutustutaan 
Suomen 
kielitilanteeseen, 
kielten 
sukulaisuussuhte
isiin, suomen 
sukukieliin ja 
suomen kielen 
vaihteluun ja 
vaiheisiin sekä 
kielen ohjailun 
periaatteisiin. 
Vertaillaan suomea 
oppilaille tuttuihin 
kieliin ja 
tutustutaan 
suomen kielelle 
tyypillisiin äänne-, 
muoto- ja 
lauserakenteen 
piirteisiin.  
Tutkitaan kielten 

 Kielen 
merkityksen 
ja aseman 
hahmottami
nen 

Oppilas osaa 
nimetä 
Suomessa 
puhuttavia 
kieliä ja jonkin 
suomen 
sukukielen. 
  
Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
suomen 
kielelle 
tyypillisen 
piirteen ja 
kertoa oman 
äidinkielensä 
merkityksestä 
itselleen. 
  

Oppilas osaa 
kuvailla 
suomen 
kielen 
asemaa 
muiden 
kielten 
joukossa. 
  
Oppilas osaa 
nimetä 
keskeisiä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä ja 
kuvailla 
äidinkielen 
merkitystä 
yksilölle. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
suomen 
kielen 
asemaa 
muiden 
kielten 
joukossa. 
  
Oppilas osaa 
nimetä 
keskeisiä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä ja 
kuvailla 
äidinkielen 
merkitystä 
yksilölle. 

Oppilas osaa 
pohtia 
kielellisen ja 
kulttuurisen 
monimuotois
uuden 
merkityksiä 
yksilölle ja 
yhteiskunnall
e. 
  
Oppilas osaa 
eritellä 
suomen 
kielelle 
tyypillisiä 
piirteitä 
suhteessa 
muihin kieliin 
ja pohtia 
äidinkielen 
käsitettä ja 



vaikutusta 
toisiinsa 
sanaston ja 
nimistön tasolla. 
Tutustutaan 
kulttuurin 
käsitteeseen ja 
sen eri 
ilmenemismuotoi
hin, kuten vanhaan 
ja uuteen 
kansanperinteese
en (esim. 
Kalevalaan), 
teatteriin, 
puhekulttuuriin ja 
mediakulttuurin eri 
muotoihin. 
Tarjotaan 
mahdollisuuksia 
tuottaa kulttuuria 
itse.  

merkityksiä 
identiteettien 
rakentumisen 
kannalta. 

 


