
 

Opetus vuosiluokilla 1-2 
LUKU 11 VUOSILUOKAT 1-2 

11.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä 

 
Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen 
tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä 
huolenpitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.  

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä 
esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja 
ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen 
luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan 
huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun 
aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet 
ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä 
rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten 
kanssa. 

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta. Jo ennen kielen A1-
oppimäärän opetuksen alkamista lapsia voidaan tutustuttaa alustavasti opetuksen järjestäjän tarjoamiin 
kieliin järjestämällä esimerkiksi kielisuihkuja esiopetuksessa tai syksyllä ensimmäisellä vuosiluokalla, jos 
opetus alkaa kevätlukukaudella. Kielisuihkussa kieleen tai kieliin voidaan tutustua esimerkiksi laulaen, 
leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan lapsia kiinnostavista asioista yhdessä lasten kanssa. 
Kielisuihkut voidaan toteuttaa muun toiminnan yhteydessä tai niille voidaan varata omia opetustuokioita. 

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen 

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen 
antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle 
käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja 
oppimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen 
tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.  

On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta 
nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen 
kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita 
ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan 
yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä.  Kielellisten, 
sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin 
kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet 
tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti.  Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja 
toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi 
kasvamista tuetaan yhdessä kotien kanssa.  

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla 
edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden 
välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen 
kuin ylempien vuosiluokkien kanssa. 

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin 
oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä 
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matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen 
vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille 
annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista 
oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan 
opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.  

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan 
opintojen alkamista.  
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11.4.3.2. SAAMEN KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ  

Oppiaineen tehtävä  
Saamen kielen opiskelu antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja 
arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot 
kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

Saamen kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta eri saamenkielten tietoisuuteen. Oppilaissa 
herätetään kiinnostus saamelaisalueen kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 
viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri saamen kieliä, niiden puhujia ja 
erialueen saamelaiskulttuureita.  

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. 
Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa 
myös eri puolilla saamelaisaluetta ja maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan 
mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. 
Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. 

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 entuudestaan 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 saamen 
kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan saamen 
kielillä tietoa. 
 
Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen ja saamen kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden 
myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja 
käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee 
oppilaan kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä. 
Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä tai saamen kielestä sekä niihin liittyvistä 
kulttuureista. Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen 
vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä 
aidosti itseään kiinnostavista asioista. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen 
alussa oppilaalta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä 
kohtaan herätellään ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista 
kohtaan. 
 
VIERAAN KIELEN/SAAMEN KIELEN A1-OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TAVOITTEET VUOSILUOKILLA 1–2 
 

Opetuksen tavoitteet Opetuksen tavoitteista 
johdetut oppimisen tavoitteet 

Tavoitteisiin liittyvät 
sisältöalueet 

Laaja-
alainen 
osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen 
ja kielitietoisuuteen       
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T1 tutustutaan, mitä kieliä ja 
kulttuureita koulussa, 
lähiympäristössä ja Suomessa on. 
Ohjata oppilasta tunnistamaan 
kohdekieli muista kielistä 

Oppilas oppii tiedostamaan 
kielellistä ja kulttuurista 
moninaisuutta arjessaan sekä 
tunnistamaan kohdekielen 
muista osaamistaan kielistä. 
(tavoitetta ei arvioida) 

S1 Pohditaan yhdessä, mitä 
kieliä koulussa, 
lähiympäristössä ja 
Suomessa puhutaan ja 
tutustutaan niissä 
esiintyviin kulttuureihin. 
Keskustellaan eri kielten 
yhtäläisyyksistä ja eroista. 

L1, L2, L5, 
L7 

T2 ohjata oppilasta arvostamaan 
omaa kielitaustaansa sekä kielellistä 
ja kulttuurista moninaisuutta 

Oppilas oppii arvostamaan 
omaa kielitaustaansa sekä eri 
kieliä ja kulttuureja. (tavoitetta 
ei arvioida) 

Oppilas oppii arvostamaan 
omaa kielitaustaansa sekä 
eri kieliä ja kulttuureja. 
(tavoitetta ei arvioida) 

L1, L2 

Kielenopiskelutaidot       

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja 
toimia ryhmässä 

Oppilas oppii yhteistyö- ja 
ryhmätyötaitoja. 

S2 Harjoitellaan tekemään 
yhteistyötä ja 
työskentelemään pareittain 
ja ryhmissä. 

L1, L2, L6 

T4 ohjata oppilasta tekemään 
havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä 
sekä kehittämään kielellistä 
päättelykykyä 

Oppilas oppii arvaamaan ja 
päättelemään sanojen ja 
ilmausten merkityksiä sekä 
tekemään havaintoja kielestä 
ja kielenkäytöstä. (tavoitetta ei 
arvioida) 

S2 Havainnoidaan 
pääsääntöisesti puhuttua 
kieltä. Harjoitellaan 
sanojen merkitysten 
päättelyä asiayhteyden, 
yleistiedon tai muiden 
kielten osaamisen 
perusteella. 

L1, L4, L5 

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin 
tapoihin oppia kieliä ja kokeillaan, 
millaiset tavat oppia kieliä sopivat 
oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan 
yhdessä asettamaan tavoitteita 
kielten opiskelulle. 

Oppilas oppii tunnistamaan, 
kokeilemaan, harjoittelemaan 
ja käyttämään erilaisia 
kielenopiskelutaitoja 

S2 Pohditaan, miten kieliä 
opitaan ja miten kieliä voi 
oppia. Harjoitellaan 
erilaisia tapoja opiskella 
kieltä. Harjoitellaan 
arvioimaan omaa 
kielitaitoa itse- ja 
vertaisarvioinnin keinoin 
käyttämällä esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua 

L1, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

      

T6 rohkaista oppilasta käyttämään 
kieltä monipuolisesti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

Oppilas oppii käyttämään 
kieltä viestintäkumppanin 
tukemana muutamissa 
yleisimmin toistuvissa 
viestintätilanteissa. 

S3 Sisältöjen valinnan 
lähtökohtana ovat 
oppilaiden arki ja 
kiinnostuksen kohteet. 
Sisältöjä valitaan yhdessä 
oppilaiden kanssa. 
Keskeisiä sisältöjä ovat eri 
kielenkäyttötarkoituksiin 
liittyvät tilanteet, kuten 
tervehtiminen, hyvästely, 
omasta itsestä kertominen 
ja arkeen liittyvät 
kielenkäyttötilanteet. 

L1, L2, L4, 
L6, L7 
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Opetuksessa harjoitellaan 
kohteliasta kielenkäyttöä 
vuorovaikutustilanteissa. 
Osana vuorovaikutusta 
harjoitellaan sanastoa ja 
rakenteita fraaseina 
esimerkiksi laulujen, 
leikkien, draaman ja 
pelillistämisen avulla. 

T7 ohjata oppilasta hyödyntämään 
non-verbaalisia keinoja ja 
käyttämään erilaisia keinoja päätellä 
sanojen merkityksiä. Rohkaista 
oppilasta ilmaisemaan omia 
oivalluksiaan sekä viestin 
ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia. 

Oppilas oppii hyödyntämään 
erilaisia apukeinoja kuten 
eleitä, ilmeitä, sanastoja ja 
TVT-taitoja selviytyäkseen 
vuorovaikutustilanteista. 
Oppilas oppii arvaamaan tai 
päättelemään yksittäisten 
sanojen merkityksiä. Oppilas 
oppii ilmaisemaan, onko 
ymmärtänyt kuulemansa. 
Oppilas oppii tuomaan esille 
omia oivalluksiaan. 

S3 Pohditaan, miten voi 
toimia, jos osaa kieltä vain 
vähän. Harjoitellaan 
erilaisten viestinnässä 
tarvittavien apukeinojen, 
kuten eleiden ja 
piirtämisen käyttöä. 
Harjoitellaan sanojen 
merkitysten päättelyä 
asiayhteyden, yleistiedon 
tai muiden kielten 
osaamisen perusteella. 
Harjoitellaan ilmaisuja, 
joita tarvitaan, kun viestin 
ymmärtämisessä on 
vaikeuksia. 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L7 

T8 rohkaista oppilasta käyttämään 
kieltä viestintätilanteeseen ja 
kulttuuriin sopivalla tavalla 

Oppilas oppii käyttämään 
joitakin kielelle ja kulttuurille 
tyypillisiä kohteliaisuuden 
ilmauksia 

S3 Totutellaan käyttämään 
kielelle ja kulttuurille 
tyypillisimpiä 
kohteliaisuuden ilmauksia 
arjen 
vuorovaikutustilanteissa, 
kuten tervehtiminen, 
hyvästely, kiittäminen ja 
avun pyytäminen. 
Harjoitellaan luontevaa 
reagointia 
vuorovaikutustilanteissa. 

L2, L4, L6, 
L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä     

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään 
kohdekielen tavallisimpia sanoja ja 
ilmauksia oppilaille tutuissa 
tilanteissa 

Oppilas oppii ymmärtämään 
muutamia kuulemiaan ja 
näkemiään sanoja ja ilmauksia 

S3 Sisältöjen valinnan 
lähtökohtana ovat 
oppilaiden arki ja 
kiinnostuksen kohteet. 
Sisältöjä valitaan yhdessä 
oppilaiden kanssa. Oppilas 
tutustuu ensisijaisesti 
puhuttuihin teksteihin ja 
vähitellen myös 
kirjoitettuihin teksteihin 
sekä arjessa kuuluvaan ja 
näkyvään kieleen. 
Kuunnellaan ja 
havainnoidaan kohdekielen 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L7 
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ääntämistä sekä sana- ja 
lausepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota. 
Ymmärtämistä 
harjoitellaan esimerkiksi 
laulujen, leikkien, lorujen, 
tarinoiden ja kuvien avulla 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta käyttämään 
kohdekielen tavallisimpia sanoja ja 
ilmauksia oppilaille tutuissa 
tilanteissa erityisesti puheessa ja 
harjoittelemaan ääntämistä 

Oppilas oppii käyttämään 
tavallisimpia sanoja ja 
ilmauksia puheessa sekä 
ääntämään niitä 
ymmärrettävästi. 

S3 Sisältöjen valinnan 
lähtökohtana ovat 
oppilaiden arki ja 
kiinnostuksen kohteet. 
Sisältöjä valitaan yhdessä 
oppilaiden kanssa. 
Harjoitellaan runsaasti ja 
monipuolisesti kohdekielen 
ääntämistä sekä sana- ja 
lausepainoa, puherytmiä ja 
intonaatiota. Sanastoa ja 
rakenteita harjoitellaan 
osana vuorovaikutusta 
erilaisissa oppilaille 
tutuissa tilanteissa sekä 
esimerkiksi kuvien, 
laulujen, leikkien, lorujen, 
tarinoiden, draaman ja 
pelillistämisen avulla. 
Tarjotaan mahdollisuuksia 
tutustua vähitellen 
kirjoittamiseen. 

L1, L2, L3, 
L4, L5, L7 

 
Vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet 
vuosiluokilla 1–2  
Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden ikäkausi 
ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. Työtapoja 
valittaessa lähtökohtana ovat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää niin, että 
kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen.  
 
Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen 
uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, 
musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen 
vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kielen oppimistaan esimerkiksi Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan 
työvälineen avulla sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 
 
 Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 
kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy 
oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa 
erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely 
ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt 
tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas 
rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan 
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oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja 
erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja 
kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien 
mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa. 
 
 Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2  
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, 
kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat tukevat 
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun tarjoamiin 
kieliin. Heille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan opiskelemaan 
monipuolisesti kieliä. 
Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. 
Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen 
opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen 
harkintaan.  
Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kohdekieltä 
entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa ja kiinnostavaa oppimista 
edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen/saamen kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2  
Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan 
palautteen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen 
tavoitteista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, 
että opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat 
opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua. 
Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi tekemiensä 
havaintojen perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa 
oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että 
oppilaat voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin. 

Saamen kielen opetuksen työtavat: 
Saamen kielen opetuksen työtapojen valinnassa lähtökohtana ovat opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteet, opetussuunnitelman perusteissa esitellyt ajattelun taitojen ja menetelmien keskeiset sisällöt, 
oppilaat (kehitysvaihe, erilaisuus, luokkayhteisö, yhdysluokka jne), oppilaskeskeisyys ja toiminnallisuus, 
tarkoituksenmukaisuus aiheen kannalta, saatavissa olevan oppimateriaalin tarjoamat ideat ja tuki sekä 
paikallisen materiaalin käyttömahdollisuudet. 
 
Tunneilla käytetään vaihtelevasti erilaisia työtapoja. Samalla tunnilla voidaan käyttää useampaakin eri 
työtapaa. Työtapoina voidaan käyttää esimerkiksi 

- opettajajohtoinen kyselevä opetus 
- ongelmakeskeinen opetus 
- itsenäinen opiskelu 
- mallintaminen 
- tietotekniikka-avusteinen opetus ja opiskelu tietoteknisiä apuneuvoja ja ohjelmia käyttäen 
- työpistetyöskentely 
- toiminnalliset tehtävät ja yhteistoiminnalliset tehtävät 
- projektityöt, ryhmätyöt, parityöt 
- urakkatyöskentely ja tutkimustehtävät 
- luokittelu, käsitekartta 
- tarinat, pelit ja leikit 
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Vuosiluokkien 1-2 saamen kielen opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia uuden kielen 
oppimisessa. Opetuksen lähtökohtana on mielenkiinnon herättäminen saamen kieltä ja kulttuuria kohtaan. 
Opetus painottuu puheviestintään tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa.  

Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti eri saamen kieliin. 
Kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita kiinnostavista 
asioista yhdessä oppilaiden kanssa.  

 

Vieras kieli/saamen kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 
KIELITAIDOT 
Keskeiset tavoitteet ja sisällöt:    

 oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa 
 oppii ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisen käsittelevän puheen ja tekstin keskeisimmän 

sisällön asiayhteyden tukemana 
 oppii ääntämään saamen kieltä luontevasti       
 oppii kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmassa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin ja 

kokemuksiin liittyvissä tilanteissa   
 oppii käyttämään sanakirjaa apunaan 
 osallistuu helppoja ja tuttuja asioita käsittelevään keskusteluun 
 ymmärtää, että saamen kieli laajentaa ja rikastuttaa hänen saamelaisalueen tuntemusta 
 ymmärtää, että kaksikielisessä yhteisössä tarvitaan myös saamen kielen taitoa 

 

Aihepiirit: 
 Jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö: 

o arkipäivän sanontoja: tervehtiminen, pyytäminen, kysyminen 
o minä: nimi, ikä, perhe, koti, sukulaiset 
o paikkakunnat 
o koulu, eläimet, esineet 
o lukusanat 1-20 (1.lk), lukusanat 1-100 (2.lk) 
o värit 
o tervehdykset kortteihin 

 itsestä huolehtimisen ja arjen taidot 
o ruumiinosat 
o tunteiden ilmaisu esim. iloinen, onnellinen, surullinen jne.  
o vuorokausi:  aamu, aamupäivä, keskipäivä, iltapäivä, ilta,  keskiyö, yö 
o kuukaudet, vuodenajat, viikonpäivät 
o kauppaleikit 
o vaatteet 
o ruokasanasto esim. marjat, hedelmät, saamelaiset herkut   

 työelämä 
o ammatit esim. isän ja äidin ammatit sekä koulussa työskentelevien ammatit 
o perinteiset saamelaiset ammatit 

 aihepiirit voidaan ottaa myös mm. ympäristötiedon opetussuunnitelmasta 
 Kielentuntemus:  

 saamen kielen äänteet ja kirjaimet  
 aakkoset  
 tavanomaisimmat substantiivit, adjektiivit ja verbit 
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 olla-verbi  yksikössä 
 pronominit: yks. 1., 2. ja 3. sekä mon. 1., 2. ja 3. 
 arkipäivän sanojen perusmuodot 

KULTTUURITAIDOT  
Keskeiset tavoitteet: 
Oppilas 

 oppiituntemaan saamelaista kieli- ja asuma-aluetta sekä saamelaista elämänmuotoa ja kulttuuria  
 oppii tuntemaan saamelaista kirjallisuutta, perinnekäsitöitä, taidetta, joikua/leu´ddia/liđvea ja muuta 

saamelaista musiikkia  
 voi osallistua saamelaisnuorten taidetapahtumaan mahdollisuuksien mukaan  

Keskeiset sisällöt: 
 saamelaistapahtumat ja koulun juhlat 
 eri tapahtumien työpajoihin osallistuminen 

o mm. sarjakuva-, musiikki-, ääni-, kuvaus-, trailerpajat 
 tutustuminen saamelaiseen kertomusperinteeseen ja mytologiaan 

o sadut, kertomukset, runot, hokemat, elokuvat, lastenohjelmat, laulut, omat 
kuvakertomukset 

 saamelainen käsityöaskartelu eri materiaaleja käyttäen ja huomioiden eri seutujen erityispiirteitä 
saamelaisessa käsityössä 

 saamelainen värimaailma 
 saamelainen musiikki, leikki  ja tanssi  

 
Laaja-alainen osaaminen saamen kieli vieraana kielenä oppiaineessa vuosiluokilla 1-2 
(L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymisen tukeminen satujen, tarinoiden, 
pelien, lorujen, laulujen, leikkien ja taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla.  
 
(L2)Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)   
Oppilas osallistuu mahdollisuuksien mukaan saamelaistapahtumiin ja -juhliin, käyttää saamen kieltä, toimii 
ryhmänsä kanssa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä järjestäjien sekä muiden osallistujien kanssa.  

Oppilas hyödyntää oppimiaan hyviä tapoja omassa yhteisössään.  

Oppilas ymmärtää, että ympäröivän yhteiskunnan muutos näkyy myös saamelaisessa 
yhteisössä.  Perinteinen saamelainen kulttuuri saa uusia vivahteita. Oppilaita ohjataan näkemään 
kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana.  

Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan 
monenlaista esiintymistä.  

(L3) Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
Oppilas huolehtii yhteisesti sovituista tehtävistä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen kunnioittaminen on 
osa oppilaan arkea. Oppilas haluaa toimia ryhmänsä jäsenenä saavuttaakseen yhdessä sovittuja tavoitteita.      

Oppilas harjoitteee omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista.  

(L4) Monilukutaito  
Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, 
tuottajiksi ja arvioijiksi. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. 

Oppilas syventää omaa saamelaiskulttuurin tuntemustaan tekemällä saamenkäsitöitä ja tutustumalla 
saamenkäsityön visuaalisuuteen.  Opitaan, että vaatetuksesta voidaan päätellä miltä seudulta henkilö on 
kotoisin.  
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Oppilaita ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella 
tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Esimerkiksi heikoille jäille ei ollut menemistä, muuten Čáhceravga 
tulee ja nappaa mukaansa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä.  

 
(L5)Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  
Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä saamen kielen opiskelun 
välineinä. 

Oppilas oppii kirjoittamaan saamen kielellä lyhyitä viestejä parinsa kanssa ryhmän muille jäsenille. Oppilas 
tutustuu kuvankäsittelyohjelmaan parinsa kanssa. 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia 
käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. 

(L6)Työelämätaidot ja yrittäjyys 
Oppilas tutustuu eri ammatteihin omassa koulussa ja lähiympäristössä. Oppilas ymmärtää, että on perinteisiä 
saamelaisia ammatteja/elinkeinoja, joita edelleenkin harjoitetaan ja että perinteisten saamelaisten 
ammattien/elinkeinojen lisäksi saamelaiset harjoittavat myös muita ammatteja. 

Oppilas ymmärtää työn merkityksen omassa toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa, erityisesti perheiden 
arjen ja toimeentulon kannalta.  

(L7)Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  
Oppilas oppii toimimaan kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun periaatteiden mukaisesti, esim. 
käyttämään askartelussa luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. 
 
Arviointi 
Oppilas arvioi omaa tuotostaan yhdessä parinsa ja luokan muiden oppilaiden kanssa.  

Oppilas arvioi omaa edistymistään yhdessä opettajan kanssa ja osaa ilmaista omia vahvuuksiaan saamen 
kielen oppimisessa.  Sanallinen arviointi suoritetaan lukukausien päättyessä.  

Oppilaalle annetaan alusta asti sanallista oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä tietoa 
edistymisestään ja osaamisestaan.  

Oppilas havainnoi omaa ja yhteistä työskentelyä sekä antaa rakentavaa palautetta muille ja opettajalle. 
Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein 
tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle. 

2. luokan lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 muutokset ja 

täydennykset koskien A1-kielen  

opetusta vuosiluokilla 1 – 2  

  

Opetushallituksen laatimat 

vuosiluokkien 1 - 2 A1-kielen 

opetussuunnitelman perusteet ja 

niiden perusteella paikallisesti laadittu 

opetussuunnitelma 

 

Enontekiön kunta 

  

 

 

 

VUOSILUOKAT 1–2   

 

VIERAAT KIELET  

  

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ  

  

Kielikasvatus  

  

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen 

osaaminen kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten eritasoisista 

taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vahvistaa oppilaiden 

kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Oppilaat oppivat 



11  

  

tekemään havaintoja erikielisistä teksteistä ja vuorovaikutuksen käytänteistä, käyttämään kielitiedon 

käsitteitä tekstien tulkinnassa ja hyödyntämään erilaisia tapoja oppia kieliä. Oppilaat käyttävät eri kielten 

taitoaan 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 

moninaisuutta. 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 kannustaa käyttämään 

vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.  

Opetussuunnitelmassa teksti ymmärretään laaja-alaisesti. Teksti voi olla kuvaa, ääntä, puhetta, videota, 

musiikkia, eleitä ja ilmeitä perinteisen kirjoitetun tekstin lisäksi. (ks POPS – L4  monilukutaito s. 22)  

  

Oppiaineen tehtävä   

  

Vuosiluokilla 1–2 vieraan kielen opetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen 

asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää 

vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetus herättelee oppilaiden uteliaisuutta kieliin. Opetus tukee oppilaan 

kykyä havainnoida ja hyödyntää ympäröivässä maailmassa olevia kielellisiä ja kulttuurisia virikkeitä.  

Opetuksessa tarjotaan monipuolisia kokemuksia vieraasta kielestä ja siihen liittyvästä kulttuurista. 

Opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen 

liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti itseään 

kiinnostavista asioista. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita. Opetuksen alussa oppilaalta 

ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa. Oppilaan kiinnostusta suullista ja kirjoitettua kieltä kohtaan herätellään 

ja lisätään. Vähitellen lisätään myös oppilaan kiinnostusta lukemista ja kirjoittamista kohtaan.  

  

  

VIERAS KIELI, A1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 1–2  

A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 1. luokalla. 

  
Opetuksen tavoitteet 

vuosiluokalla 1  

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 

tavoitteet vuosiluokalla 1 

Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet vuosiluokalla 

1  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  
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T1 tutustua koulun ja 

lähiympäristön kieliin ja 

kulttuureihin. Ohjata 

oppilasta havainnoimaan 

omaa ja kohdekieltä.  

Oppilas oppii tiedostamaan 

monikulttuurisuutta 

arjessaan sekä 

havainnoimaan omaa ja 

kohdekieltä.  

  

(tavoitetta ei arvioida)  

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 

koulussa ja lähiympäristössä 

puhutaan ja opiskellaan.  

Tutustutaan näihin kieliin liittyviin 

kulttuureihin. Keskustellaan eri 

kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.  

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri 

kieliin ja  kulttuureihin 

hyödyntämällä mahdollisuuksien 

mukaan esimerkiksi 

verkkoyhteyksiä.  

  

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä  

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja.  

S1 Tutustutaan yhdessä 

kielelliseen ja kulttuuriseen  

 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta  

  

(tavoitetta ei arvioida)  

moninaisuuteen omassa 

lähiympäristössä.  

 T3 Tarjota oppilaille 

mahdollisuuksia 

harjoitella yhteistyötä 

muiden oppilaiden kanssa 

ja toimia ryhmässä.  

Oppilas harjoittelee 

yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja.  

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentelemään 

pareittain ja ryhmissä.  

  

T4  Ohjata ja rohkaista 

oppilasta tekemään 

havaintoja kielistä ja 

kielenkäytöstä.   

Oppilas tekee havaintoja 

kielistä ja kielenkäytöstä. 

Oppilas arvaa ja päättelee 

rohkeasti kohdekielisten 

sanojen ja ilmausten 

merkityksiä.  

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 

puhuttua kieltä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella.  

T5 tutustua yhdessä 

erilaisiin tapoihin oppia 

kieliä ja tutustua yhdessä 

tavoitteiden asettamiseen 

kielten opiskelulle.  

Oppilas harjoittelee erilaisia 

tapoja oppia kieltä.  

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan 

ja miten kieliä voi oppia. 

Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieltä. Harjoitellaan 

positiivisen palautteen antamista 

esimerkiksi toiminnallisin keinoin.  
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T6 ohjata ja rohkaista 

oppilasta käyttämään 

kieltä arjen 

vuorovaikutustilanteissa  

Oppilas harjoittelee 

käyttämään kieltä tuetusti 

muutamissa yleisimmin 

toistuvissa arjen 

viestintätilanteissa.  

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri 

kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät 

tilanteet, kuten tervehtiminen, 

hyvästely, omasta itsestä 

kertominen ja arkeen liittyvät 

kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä 

vuorovaikutustilanteissa. Osana 

vuorovaikutusta harjoitellaan 

sanastoa ja rakenteita fraaseina 

esimerkiksi laulujen, leikkien, 

draaman ja pelien ja sovellusten 

avulla.  

 

   

T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään  

nonverbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sanojen 

merkityksiä. Rohkaista 

oppilasta ilmaisemaan 

omia oivalluksiaan sekä 

viestin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia.  

Oppilas harjoittelee 

hyödyntämään erilaisia 

apukeinoja kuten eleitä, 

ilmeitä ja TVT-taitoja 

vuorovaikutustilanteissa. 

Oppilas arvaa tai päättelee 

yksittäisten sanojen 

merkityksiä ohjatusti. 

Oppilas harjoittelee 

ilmaisemaan, onko 

ymmärtänyt kuulemansa. 

Oppilas harjoittelee 

ohjatusti tuomaan esille 

omia oivalluksiaan.  

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. 

Harjoitellaan erilaisten 

viestinnässä tarvittavien 

apukeinojen, kuten eleiden, 

ilmeiden, piirtämisen ja 

sovellusten käyttöä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella.  
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T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

viestintätilanteeseen ja 

kulttuuriin sopivalla 

tavalla.  

Oppilas harjoittelee 

käyttämään joitakin kielelle 

ja kulttuurille tyypillisiä 

kohteliaisuuden ilmauksia.  

S3 Harjoitellaan käyttämään arjen 

vuorovaikutustilanteissa kielelle 

ja kulttuurille tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia, kuten 

tervehtiminen, hyvästely, 

kiittäminen ja avun pyytäminen. 

Harjoitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilanteissa.  

T9 ohjata oppilasta 

tunnistamaan ja 

ymmärtämään joitakin 

kohdekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa 

tilanteissa  

Oppilas oppii tunnistamaan 

ja ymmärtämään muutamia 

kuulemiaan ja näkemiään 

sanoja ja ilmauksia.  

S3 Sisältöjen valinnan  

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Oppilas tutustuu 

puhuttuihin teksteihin sekä 

arjessa kuuluvaan ja näkyvään 

kieleen. Kuunnellaan ja 

havainnoidaan kohdekielen 

ääntämistä. Ymmärtämistä 

harjoitellaan esimerkiksi laulujen,  

  leikkien, lorujen, tarinoiden, 

kuvien ja sovelluksien avulla.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohdekielen 

joitakin tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

puhuen, leikkien ja 

laulaen, oppilaille tutuissa 

tilanteissa   

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin tavallisimpia sanoja 

ja ilmauksia puheessa 

tuetusti ja tutuissa 

tilanteissa.  

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Tutustutaan kohdekielen 

ääntämiseen.  Sanastoa ja 

rakenteita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta erilaisissa 

oppilaille tutuissa tilanteissa sekä 

esimerkiksi kuvien, laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

draaman sekä pelien ja 

sovellusten avulla.   
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A1-kielen opetuksen tavoitteet, oppimisen tavoitteet ja opetuksen sisällöt 2. luokalla  

  

Opetuksen tavoitteet 

vuosiluokalla 2   

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 

tavoitteet vuosiluokalla 2  

Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet vuosiluokalla 

2  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 tutustua kieliin ja 

kulttuureihin koulussa, 

lähiympäristössä ja 

Suomessa. Ohjata 

oppilasta tunnistamaan 

kohdekieli muista kielistä.  

Oppilas oppii tiedostamaan 

kielellistä ja kulttuurista 

moninaisuutta arjessaan 

sekä tunnistamaan 

kohdekieli muista 

osaamistaan kielistä.  

  

(tavoitetta ei arvioida)  

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 

koulussa, lähiympäristössä ja 

Suomessa puhutaan ja 

tutustutaan niissä esiintyviin 

kulttuureihin. Keskustellaan eri 

kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.  

  

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri 

kieliin ja kulttuureihin 

mahdollisuuksien  

 

  mukaan. 

T2 ohjata oppilasta 

arvostamaan omaa 

kielitaustaansa sekä 

kielellistä ja kulttuurista  

moninaisuutta  

Oppilas oppii arvostamaan 

omaa kielitaustaansa sekä 

eri kieliä ja kulttuureja.  

  

(tavoitetta ei arvioida)  

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja 

kulttuurisen moninaisuuden 

merkitystä ja arvoa eri yhteisöille.  

T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä muiden 

kanssa ja toimia ryhmässä  

Oppilas oppii yhteistyö- ja 

ryhmätyötaitoja.  

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentelemään 

pareittain ja ryhmissä.  
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T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäytöstä 

sekä kehittämään 

kielellistä päättelykykyä  

Oppilas oppii arvaamaan ja 

päättelemään sanojen ja 

ilmausten merkityksiä sekä 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäytöstä.  

  

(tavoitetta ei arvioida)  

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 

puhuttua kieltä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella.  

T5 tutustua yhdessä 

erilaisiin tapoihin oppia 

kieliä ja kokeilla, millaiset 

tavat oppia kieliä sopivat 

oppilaalle parhaiten. 

Harjoitellaan yhdessä 

asettamaan tavoitteita 

kielten opiskelulle.  

Oppilas oppii tunnistamaan, 

kokeilemaan, 

harjoittelemaan ja 

käyttämään erilaisia 

kielenopiskelutaitoja.  

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan 

ja miten kieliä voi oppia. 

Harjoitellaan erilaisia tapoja 

opiskella kieltä. Harjoitellaan 

arvioimaan omaa kielitaitoa itse- 

ja vertaisarvioinnin keinoin.  

T6 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

monipuolisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa  

Oppilas oppii käyttämään 

kieltä viestintäkumppanin 

tukemana muutamissa 

yleisimmin toistuvissa 

viestintätilanteissa.  

S3 Sisältöjen valinnan  

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri 

kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät 

tilanteet, kuten tervehtiminen, 

hyvästely, omasta itsestä 

kertominen ja arkeen liittyvät  

 

  kielenkäyttötilanteet. 

Opetuksessa harjoitellaan 

kohteliasta kielenkäyttöä 

vuorovaikutustilanteissa. Osana 

vuorovaikutusta harjoitellaan 

sanastoa ja rakenteita fraaseina 

esimerkiksi laulujen, leikkien, 

draaman ja pelien avulla.  

Opetuksessa tarjotaan oppilaille 

mahdollisuuksia tutustua eri 

kieliin ja  kulttuureihin 

mahdollisuuksien mukaan. 
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T7 ohjata oppilasta 

hyödyntämään  

nonverbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sanojen 

merkityksiä. Rohkaista 

oppilasta ilmaisemaan 

omia oivalluksiaan sekä 

viestin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia.  

Oppilas oppii 

hyödyntämään erilaisia 

apukeinoja kuten eleitä, 

ilmeitä, sanastoja ja TVT-

taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteista. 

Oppilas oppii arvaamaan tai 

päättelemään yksittäisten 

sanojen merkityksiä. 

Oppilas oppii ilmaisemaan, 

onko ymmärtänyt 

kuulemansa. Oppilas oppii 

tuomaan esille omia 

oivalluksiaan.  

S3 Pohditaan, miten voi toimia, 

jos osaa kieltä vain vähän. 

Harjoitellaan erilaisten 

viestinnässä tarvittavien 

apukeinojen, kuten eleiden, 

ilmeiden, piirtämisen ja 

sovellusten käyttöä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella. Harjoitellaan 

ilmaisuja, joita tarvitaan, kun 

viestin ymmärtämisessä on 

ongelmia.  

T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

viestintätilanteeseen ja 

kulttuuriin sopivalla 

tavalla.  

Oppilas oppii käyttämään 

joitakin kielelle ja 

kulttuurille tyypillisiä 

kohteliaisuuden ilmauksia.   

S3 Totutellaan käyttämään arjen 

vuorovaikutustilanteissa kielelle 

ja kulttuurille tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia, kuten 

tervehtiminen, hyvästely, 

kiittäminen ja avun pyytäminen. 

Harjoitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilanteissa.  

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään  

kohdekielen tavallisimpia  

Oppilas oppii  

ymmärtämään muutamia  

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä  

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa 

tilanteissa.  

kuulemiaan ja näkemiään 

sanoja ja ilmauksia.  

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Oppilas tutustuu 

ensisijaisesti puhuttuihin 

teksteihin ja vähitellen myös 

kirjoitettuihin teksteihin sekä 

arjessa kuuluvaan ja näkyvään 

kieleen. Kuunnellaan ja 

havainnoidaan kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja 

intonaatiota. Ymmärtämistä 

harjoitellaan esimerkiksi laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

kuvien ja sovelluksien avulla.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   
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T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohdekielen 

tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia oppilaille 

tutuissa tilanteissa 

erityisesti puheessa ja 

harjoittelemaan 

ääntämistä  

Oppilas oppii käyttämään 

tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia puheessa sekä 

ääntämään niitä 

ymmärrettävästi.  

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Harjoitellaan runsaasti ja 

monipuolisesti kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja 

intonaatiota. Sanastoa ja 

rakenteita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta erilaisissa 

oppilaille tutuissa tilanteissa sekä 

esimerkiksi kuvien, laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

draaman ja pelien avulla. 

Tarjotaan mahdollisuuksia 

tutustua vähitellen 

kirjoittamiseen.  

  

  

Vieraan kielen A1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 (opetussuunnitelman perusteet)  

  

Opetuksen tavoitteet  Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 

tavoitteet  

Tavoitteisiin liittyvät 

sisältöalueet  

Laaja-alainen 

osaaminen  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

 

T1 tutustutaan, mitä 

kieliä ja kulttuureita 

koulussa, 

lähiympäristössä ja 

Suomessa on. Ohjata 

oppilasta tunnistamaan 

kohdekieli muista 

kielistä.  

Oppilas oppii  

tiedostamaan kielellistä 
ja kulttuurista 
moninaisuutta arjessaan 
sekä tunnistamaan 
kohdekieli muista 
osaamistaan kielistä.  
  

(tavoitetta ei arvioida)  

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä 

koulussa, lähiympäristössä ja 

Suomessa puhutaan ja 

tutustutaan niissä esiintyviin 

kulttuureihin. Keskustellaan eri 

kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.  

L1, L2, L5, L7  

T2 ohjata oppilasta 
arvostamaan omaa 
kielitaustaansa sekä  
kielellistä ja kulttuurista  

moninaisuutta  

Oppilas oppii  

arvostamaan omaa  

kielitaustaansa sekä eri 
kieliä ja kulttuureja.  
  

(tavoitetta ei arvioida)  

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja 

kulttuurisen moninaisuuden 

merkitystä ja arvoa eri yhteisöille.  

L1, L2  

Kielenopiskelutaidot  
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T3 tarjota oppilaalle 

mahdollisuuksia tehdä 

yhteistyötä muiden 

kanssa ja toimia 

ryhmässä  

Oppilas oppii yhteistyö- 

ja ryhmätyötaitoja.  

S2 Harjoitellaan tekemään 

yhteistyötä ja työskentelemään 

pareittain ja ryhmissä.  

L1, L2, L6  

T4 ohjata oppilasta 

tekemään havaintoja 

kielestä ja kielenkäytöstä 

sekä kehittämään 

kielellistä päättelykykyä  

Oppilas oppii arvaamaan 
ja päättelemään sanojen 
ja ilmausten merkityksiä 
sekä tekemään 
havaintoja kielestä ja 
kielenkäytöstä.  
  

(tavoitetta ei arvioida)  

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti 

puhuttua kieltä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella.  

L1, L4, L5  

T5 tutustutaan yhdessä 
erilaisiin tapoihin oppia 
kieliä ja kokeillaan, 
millaiset tavat oppia 
kieliä sopivat oppilaalle 
parhaiten. Harjoitellaan  
yhdessä asettamaan 

tavoitteita kielten 

opiskelulle.  

Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

kokeilemaan, 

harjoittelemaan ja 

käyttämään erilaisia 

kielenopiskelutaitoja.  

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan 
ja miten kieliä voi oppia. 
Harjoitellaan erilaisia tapoja 
opiskella kieltä. Harjoitellaan 
arvioimaan omaa kielitaitoa itse- 
ja vertaisarvioinnin keinoin 
käyttämällä esimerkiksi  
Eurooppalaista kielisalkkua.  

L1, L7  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa  

T6 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

monipuolisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa  

Oppilas oppii käyttämään 
kieltä 
viestintäkumppanin 
tukemana muutamissa 
yleisimmin  
toistuvissa 

viestintätilanteissa.  

S3 Sisältöjen valinnan  

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri 

kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät 

tilanteet, kuten tervehtiminen, 

hyvästely, omasta itsestä 

kertominen ja arkeen liittyvät 

kielenkäyttötilanteet. Opetuksessa 

harjoitellaan kohteliasta 

kielenkäyttöä  

L1, L2, L4, L6, 

L7  

 

 

 vuorovaikutustilanteissa. Osana 

vuorovaikutusta harjoitellaan 

sanastoa ja rakenteita fraaseina 

esimerkiksi laulujen, leikkien, 

draaman ja pelillistämisen avulla.  
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T7 ohjata oppilasta 
hyödyntämään non- 
verbaalisia keinoja ja 

käyttämään erilaisia 

keinoja päätellä sanojen 

merkityksiä. Rohkaista 

oppilasta ilmaisemaan 

omia oivalluksiaan sekä 

viestin ymmärtämiseen 

liittyviä vaikeuksia.  

Oppilas oppii 

hyödyntämään erilaisia 

apukeinoja kuten eleitä, 

ilmeitä, sanastoja ja TVT-

taitoja selviytyäkseen 

vuorovaikutustilanteista. 

Oppilas oppii arvaamaan 

tai päättelemään 

yksittäisten sanojen 

merkityksiä. Oppilas 

oppii ilmaisemaan, onko 

ymmärtänyt 

kuulemansa. Oppilas 

oppii tuomaan esille 

omia oivalluksiaan.  

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos 

osaa kieltä vain vähän. 

Harjoitellaan erilaisten 

viestinnässä tarvittavien 

apukeinojen, kuten eleiden ja 

piirtämisen käyttöä. Harjoitellaan 

sanojen merkitysten päättelyä 

asiayhteyden, yleistiedon tai 

muiden kielten osaamisen 

perusteella. Harjoitellaan 

ilmaisuja, joita tarvitaan, kun 

viestin ymmärtämisessä on 

ongelmia.  

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7  

T8 rohkaista oppilasta 

käyttämään kieltä 

viestintätilanteeseen ja 

kulttuuriin sopivalla 

tavalla  

Oppilas oppii 

käyttämään joitakin 

kielelle ja kulttuurille 

tyypillisiä 

kohteliaisuuden 

ilmauksia  

S3 Totutellaan käyttämään kielelle 

ja kulttuurille tyypillisimpiä 

kohteliaisuuden ilmauksia arjen 

vuorovaikutustilanteissa, kuten 

tervehtiminen, hyvästely, 

kiittäminen ja avun pyytäminen. 

Harjoitellaan luontevaa reagointia 

vuorovaikutustilanteissa.  

L2, L4, L6, L7  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

kohdekielen tavallisimpia 

sanoja ja ilmauksia 

oppilaille tutuissa 

tilanteissa  

Oppilas oppii  

ymmärtämään 

muutamia kuulemiaan ja 

näkemiään sanoja ja 

ilmauksia.  

S3 Sisältöjen valinnan 

lähtökohtana ovat oppilaiden arki 

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Oppilas tutustuu 

ensisijaisesti puhuttuihin 

teksteihin ja vähitellen myös 

kirjoitettuihin teksteihin sekä 

arjessa kuuluvaan ja näkyvään 

kieleen. Kuunnellaan ja 

havainnoidaan kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja 

intonaatiota. Ymmärtämistä 

harjoitellaan esimerkiksi laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden ja 

kuvien avulla.  

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  

T10 ohjata oppilasta 

käyttämään kohdekielen  

Oppilas oppii 

käyttämään  

S3 Sisältöjen valinnan  

lähtökohtana ovat oppilaiden arki  

L1, L2, L3, L4, 

L5, L7  
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tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia oppilaille 

tutuissa tilanteissa 

erityisesti puheessa ja 

harjoittelemaan 

ääntämistä  

tavallisimpia sanoja ja 

ilmauksia puheessa sekä 

ääntämään niitä 

ymmärrettävästi.  

ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä 

valitaan yhdessä oppilaiden 

kanssa. Harjoitellaan runsaasti ja 

monipuolisesti kohdekielen 

ääntämistä sekä sana- ja 

lausepainoa, puherytmiä ja 

intonaatiota. Sanastoa ja 

rakenteita harjoitellaan osana 

vuorovaikutusta erilaisissa 

oppilaille tutuissa tilanteissa sekä 

esimerkiksi kuvien, laulujen, 

leikkien, lorujen, tarinoiden, 

draaman ja pelillistämisen avulla. 

Tarjotaan mahdollisuuksia 

tutustua vähitellen 

kirjoittamiseen.  

 

  

Vieraan kielen A1-oppimäärän työtapoihin ja oppimisympäristöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–

2  

Työtapojen valinnassa tulee ottaa huomioon erilaiset ja eri taustoista tulevat oppijat sekä oppilaiden 

ikäkausi ja kehitysvaihe. Työtapojen tulee olla monipuolisia, oppilaslähtöisiä ja oppilaita osallistavia. 

Työtapoja valittaessa lähtökohtana on toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen. Opetusta voidaan eheyttää 

niin, että kohdekielen taitojen oppiminen nivotaan muiden oppiaineiden opetukseen.  

Työtavoilla ohjataan oppilaita monipuoliseen vuorovaikutukseen, yhteiseen pohtimiseen, kielelliseen 

uteliaisuuteen ja päättelyyn sekä yhteistyötaitojen kehittämiseen. Työtavoissa yhdistyy leikinomaisuus, 

musiikki, draama, pelit ja liike sekä eri aistien hyödyntäminen. Oppilaille tarjotaan suullisen 

vuorovaikutuksen lisäksi mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja oppia sitä myös kirjoitetun kielen kautta. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan kielen oppimistaan sekä vähitellen ottamaan vastuuta omasta 

oppimisestaan.  

Opetuksessa voidaan hyödyntää koko koulua ja koulun lähiympäristöä oppimisympäristöinä. Monikielisyys, 

kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus ovat näkyvissä oppimisympäristöissä. Kohdekieli kuuluu ja näkyy 

oppimistilanteissa ja oppilaalle tutuissa vuorovaikutustilanteissa. Oppimisympäristöjä voidaan muuttaa 

erilaisiin kielenoppimistilanteisiin sopiviksi ja siten mahdollistaa monipuoliset työtavat sekä työskentely 

ryhmissä ja itsenäisesti. Oppimisympäristöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppimisympäristöt 

tukevat oppilaan luontaista uteliaisuutta ja kokeilunhalua sekä leikillisyyttä ja mielikuvitusta, jotta oppilas 

rohkaistuu käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan alusta asti. Oppimisympäristöjen avulla vahvistetaan 

oppilaiden monilukutaidon kehittymistä hyödyntämällä opetuksessa esimerkiksi kuvia, liikettä, ääntä ja 

erilaisia didaktisia välineitä. Opetuksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia tutustua kohdekieleen ja 

kohdekieleen liittyvään kulttuuriin hyödyntämällä erilaisia oppimisympäristöjä sekä mahdollisuuksien 

mukaan esimerkiksi verkkoyhteyksiä muiden kohdekieltä puhuvien kanssa.  
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu, 

kielenopiskelutaitojen vahvistaminen sekä toiminnalliset, luovuutta ja osallisuutta edistävät työtavat 

tukevat oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaille tarjotaan tilaisuuksia tutustua myös muihin koulun 

tarjoamiin kieliin. Heille kerrotaan monipuolisen kielitaidon merkityksestä ja heitä kannustetaan 

opiskelemaan monipuolisesti kieliä.  

Opetus tulee järjestää oppilaiden lähtökohdat huomioon ottaen ja opetusta tulee tarvittaessa eriyttää. 

Oppilaalla on oikeus saada oppimisen tukea tuen tarpeen ilmetessä. Oppilaan vapauttamiseen kielen 

opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksilölliseen 

harkintaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden 2014 luvussa 7. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin 

edistyville tai kohdekieltä entuudestaan osaaville oppilaille. Oppilaita ohjataan löytämään itselleen sopivaa 

ja kiinnostavaa oppimista edistävää aineistoa esimerkiksi verkosta tai kirjastosta.  

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A1-oppimäärässä vuosiluokilla 1–2  

Lukuvuoden aikana toteutettavan arvioinnin ensisijainen tehtävä on ohjata oppimista kannustavan 

palautteen avulla. Opettajan antama palaute antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi oppimisen 

tavoitteista sekä omista taidoista ja niiden kehittämisestä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, 

että opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan eri tavoin. Oppilaat harjoittelevat 

opettajan ohjaamana itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua.  

Lukuvuoden päätteeksi A1-kielen sanallista arviota antaessaan opettaja arvioi tekemiensä havaintojen 

perusteella oppilaiden osaamista suhteessa kaikkiin opetussuunnitelman perusteissa oppimiselle 

asetettuihin tavoitteisiin. Opettajan arvioidessa oppilaan oppimista on huolehdittava siitä, että oppilaat 

voivat osoittaa osaamistaan eri tavoin.  

  

 
  

 


