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LUKU 1. Paikallisen opetussuunnitelman merkitys ja 

laadinta 
 

1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma 
 

Ohjausjärjestelmä  

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda 

hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodos-

tavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen 

opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta ope-

tuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vah-

vistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  

Perusteiden laadinta ja tehtävä  

Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrit-

tävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen 

määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan. Opetussuunnitelman perusteiden 

tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuk-

sen yhdenvertaista toteutumista.  

Perusteiden sisältö  

Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät 

yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman pe-

rusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä. 

Perusteasiakirja sisältää tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa määrättävät 

asiat perustuvat.  

Paikallinen opetussuunnitelma  

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä valtakun-

nallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja to-

teuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle koulutyölle. 

Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. 

Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoin-

nin ja oppimisen edistämiseksi. 

 

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 
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Paikallisen opetussuunnitelman rakenne  

 

Kuntakohtaiset ohjeet 

Koululautakunta hyväksyy aina kesäkuun kokouksessaan kuntakohtaisen perusopetuksen opetussuunnitel-

man ja siihen liittyvät koulukohtaiset tarkennukset seuraavaksi lukuvuodeksi.  

Lukuvuosisuunnitelma 

Lukuvuosisuunnitelma koostuu seuraavista lautakunnan tekemistä päätöksistä:  

- opetustuntien määrä 

- opetuksen ja koulunkäynnin tuki  

- työ- ja loma-ajat 

- yleiset ohjeet  

Koulukohtaiset tarkennukset  

Koululautakunta hyväksyy koulukohtaiset lukuvuosisuunnitelman täsmennykset aina syyskuun kokoukses-

saan. 

Tuntijako 

 

KITTILÄN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO 

AINE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 YHT. 

Äidinkieli ja 

kirjallisuus 

7 7 5 5 5 4 3 3 4 43 

Englanti 1 1 3 2 2 2 2 2 3 18 

Ruotsi      2 1 1 2 6 

Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 4 4 33 

Ympäristöoppi 2 2 3 2 2 3    14 

Biologia       2 2 3 7 

Fysiikka ja ke-

mia 

      2 2 3 7 

Terveystieto       0,5 1,5 1 3 

Uskonto/ET 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10 

Historia ja 

yht.kuntaoppi 

   1 2* 2* 2 3 2 12 

Musiikki 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Kuvataide 1 1 1 1 2 1 2   9 

Käsityö 2 2 2 2 2 1 2   13 

Liikunta 2 2 3 3 3 2 2 3 2 22 

Kotitalous       3   3 
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Oppilaanoh-

jaus 

      0,5 0,5 1 2 

Valinnaiset 

(taita) 

 1 2 1 1 1** 1 4  11 

Valinnaiset 

(muut) 

     1*** 2 2 4 9 

OPPILAAN 

TUNTIMÄÄRÄ 

20 20 25 25 25 25 30 30 30 230 

*Yhteiskuntaoppia opiskellaan yksi (1) tunti sekä 5., että 6. luokalla 

**Käsityö 

***Päätetään koulukohtaisesti 

 

Laadintavastuu ja tehtävä  

Opetuksen järjestäjällä on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetus-

suunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauk-

sen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. 

Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa oh-

jaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja paikallisesta näkö-

kulmasta. Opetuksen järjestäjä ottaa opetussuunnitelmaa laatiessaan huomioon oppilaiden tarpeet, paikal-

liset erityispiirteet sekä itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset.  

Ainejakoinen tai eheytetty  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon, että opetus voi olla pääosin ainejakoista tai se voi-

daan toteuttaa eheytettynä. Eheytettyä opetusta käytettäessä myös opetussuunnitelma voidaan laatia vuo-

siluokkakokonaisuuksien osalta eheytettynä.  

Oppilaan oikeus - henkilöstön velvollisuus  

Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista 

perusopetusta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden 

kanssa työskentelevä toteuttaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita 

työtä ohjaavia normeja.  

Opetussuunnitelmaa täydentävät muut paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat  

Opetussuunnitelmaa täydentävät ja toteuttavat paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat:  

* Kittilän lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012–2016  

* Kittilän koulutoimen kestävän kehityksen suunnitelma  

* Kittilän kunnan koulujen turvallisuussuunnitelma  

* Kittilän kunnan koulujen kriisisuunnitelma  

* Kittilän kunnan aamu- ja iltapäivätoimen toimintasuunnitelma  

* Kittilän kunnan päivähoidon esiopetuksen opetussuunnitelma  
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* Kittilän koulutoimen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä  

* Kittilän kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma 

Monipuolinen osallisuus  

Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin tavoit-

teisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii opetustoimen henki-

löstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden yhteistyötä, että eri toimija-

ryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Osallistumismahdollisuuksista huolehditaan riippumatta siitä, mikä 

suunnitelmien laatimistapa on. Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunni-

telman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun. On tärkeää, että myös huoltajat voivat osallistua 

opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä koulun toiminnan suunnitteluun, eri-

tyisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja koulun yhteistyön osalta. Erityistä huomiota 

kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen 

huomioon ottaviin osallistumistapoihin.  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 

 Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön 

elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun 

yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomais-

ten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulun-

käynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantun-

tijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.  

Lukuvuosisuunnitelma sekä yksilölliset suunnitelmat  

Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan. Lukuvuosi-

suunnitelmalla täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kussakin koulussa lukuvuoden ai-

kana. Perusopetusasetus velvoittaa tiedottamaan oppilaille ja näiden huoltajille keskeisistä lukuvuosisuun-

nitelmassa päätetyistä asioista. 

 

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen 
 

Koululautakunnan suorittama lukuvuosittainen seuranta  

Opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan joka kolmas vuosi, ja lukuvuosisuunnitelman toteutumista 

arvioidaan menneen lukuvuoden osalta lukuvuosittain.  

Koulujen itsearviointi vuosittain  

Koulut arvioivat opetussuunnitelman mukaista toimintaansa itsearvioinneilla kevätlukukauden lopussa. It-

searvioinnissa voidaan hyödyntää valtakunnallisista kokeista saatuja tuloksia.  

Asiakastyytyväisyys joka kolmas vuosi  

Perheiden tyytyväisyyttä koulunkäyntiin kysellään joka kolmannen vuoden keväällä kaikkien vuosiluokkien 

perheiltä. Tulokset käsitellään koululautakunnassa. Kyselyn suorittaa opetuksen järjestäjä sähköisesti. 
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Opetussuunnitelman jatkuva lukuvuosittainen päivittäminen 

Koulut kommentoivat lukuvuoden kuluessa tarpeellisiksi katsomistaan opetussuunnitelman muutoksista 

suoraan tähän sähköiseen asiakirjaan. Sivistystoimenjohtaja työstää yhteistyössä koulunjohtajien kanssa 

kommenteista esitykset viimeistään toukokuussa ja mahdolliset päivitykset lautakunta hyväksyy vuosittain 

ennen seuraavan lukuvuoden alkamista.  

Koulutuksen arviointi 

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 

toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edel-

lytysten parantaminen. (Perusopetuslaki 21 § 1 ja 2 mom. (32/2003) Paikallisen opetussuunnitelman ja lu-

kuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.  

Koulutuksen itsearviointi 

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämis-

hankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien 

ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.  

Opetussuunnitelman päivittäminen  

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen ope-

tussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja pa-

rantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen. 

 

1.4 Opetuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelman laatimiseen liitty-

vistä ratkaisuista ja toimintatavoista 
 

Laadinta  

Kittilän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu koko kunnan yhteisenä suunnitelmana. 

Opetussuunnitelma on laadittu suomenkielisenä ja se on olemassa sähköisesti. Opetussuunnitelma on laa-

dittu yhteistyössä koulujen henkilökunnan, oppilaiden, huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. 

 

LUKU 2. Perusopetus yleissivistyksen perustana 
 

Johdanto  

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta 

alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat pe-

rustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman pe-

rusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädän-

nöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvo-

perustalle ja käsitykselle oppimisesta. 
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Paikalliset kirjaukset  

Arvokeskusteluita toteutetaan vuosittain vanhempainilloissa ja vanhempainvarteissa. Arvoperustan ja oppi-

miskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan kolmen vuoden välein nettipohjaisella kyselyllä, johon 

osallistuvat oppilaat, henkilöstö, huoltajat ja muut yhteistyökumppanit. Kyselyn tulokset julkaistaan koulu-

jen kotisivuilla. 

2.1. Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet 
 

Lähtökohtia  

Perusopetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä perusteita siten kuin perusopetuslaissa sääde-

tään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilai-

den tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksen tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.  

Oppilaan oikeudet  

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimi-

sen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuk-

sessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oppilaalla on oikeus saada maksutta 

opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on 

oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt opinto-

sosiaaliset edut ja palvelut. Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opetukseen 

osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilaalle on annettava jokaisena työpäivänä tar-

koituksenmukaisesti järjestetty, täysipainoinen, maksuton ateria. Ruokailutilanteen on oltava ohjattu.  

Yhdenvertaisuus ja sukupuolinen tasa-arvo  

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa 

eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, va-

kaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että ihmisillä on 

sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen ja opetusaineistojen tulee tukea 

tasa-arvolain toteutumista.  

Muita säännöksiä ja määräyksiä  

Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön määrään ja kelpoisuuteen liittyvät 

säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät säännökset, henkilötietojen käyttöä, 

julkisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työs-

kentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat määräykset.  

Ihmisoikeudet  

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus muodostaa historiallisen ja eettisen perustulkinnan ihmis-

oikeuksien merkittävyydestä. Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka 

edellyttävät jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Näistä keskeisiä ovat Lapsen oi-

keuksien sopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

eli ns. TSS-sopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus. 

Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi otetaan lisäksi huomioon YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuk-

sista.  
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Lapsen oikeuksien sopimus  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sopimuksen mukaan lasten 

kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen yleisperiaatteet, jotka ovat yhdenvertai-

suus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen 

sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen näkemysten kunnioittaminen. Sopi-

muksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen, 

hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. 

2.2. Perusopetuksen arvoperusta 
 

Perusopetuksen arvoperusta  

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti.  

Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen  

Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaa-

tuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yh-

teiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että 

kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välite-

tään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä 

toimintaa ja hyvinvointia.  

Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas raken-

taa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. 

Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimi-

sesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kas-

vulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän 

elämän rakentamista.  

Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, 

sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. Arvokeskustelu oppilai-

den kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan 

niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen ar-

vopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hy-

vinvointia. Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, pe-

rinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia  

Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen 

sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet pyrkimysten ja vallitsevan todelli-

suuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötä-

tuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja 

eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden 

ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa 

suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihmi-
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nen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää tietoa kriitti-

sesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehittymisestä ja hyvin-

voinnista.  

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden puolustamiseen ja ih-

misarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta 

kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen ke-

hittämistä. Opetus edistää osaltaan taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus 

on oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei 

saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.  

Kulttuurinen moninaisuus rikkautena  

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri 

kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja 

kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita 

kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovai-

kutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. 

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlai-

siin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista 

ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä 

aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan 

maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta.  

Kestävän elämäntavan välttämättömyys  

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen 

on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivis-

tyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumi-

seen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja 

kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ih-

misarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla raken-

taa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys 

merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.  

Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. Hä-

nellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Pe-

rusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevai-

suuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. 

Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vai-

kuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. 

2.3. Oppimiskäsitys 
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Perustana oleva oppimiskäsitys 

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivi-

nen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä mui-

den kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön hyvän elämän rakenta-

mista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Uusien tietojen 

ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myön-

teiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittä-

mään omaa osaamista.  

Yhdessä oppiminen  

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhtei-

söjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutki-

mista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden 

tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa 

seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja 

kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee 

oppilaiden kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan 

asiaan, aikaan ja paikkaan.  

Tavoitteellinen ja elinikäinen oppiminen 

Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Siksi op-

pilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa edistämiseen. 

Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä itseohjautuvammin. Oppimis-

prosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen 

eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä oh-

jataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen 

on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.  

Minäkuva ja itsetunto  

Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset it-

sestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva sekä pystyvyyden tunne ja 

itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana 

saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myön-

teisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa, että 

kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta. 

 

LUKU 3. Perusopetuksen tehtävät ja tavoitteet 
 

3.1. Perusopetuksen tehtävä 
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Perusopetus osana koulutusjatkumoa  

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Pe-

rusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvol-

lisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita 

löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Perusopetuksen tehtävän eri näkökulmat  

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, 

kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen 

mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perusopetusta 

antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hy-

vinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen 

monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhtei-

sön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskun-

nan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puo-

lustamiseen.  

Perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä  

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukai-

suutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta 

ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne 

edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan 

ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yh-

denvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen mo-

ninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimis-

polkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Perusopetuksen kulttuuritehtävä  

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön ar-

vostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Ope-

tus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, 

nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.  

Perusopetus ja muutoksen kohtaaminen  

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä 

koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriit-

tisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. Perusopetuksen globaalikasvatus luo 

osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden 

suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuk-

sen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana 

kansallisesti ja kansainvälisesti. 

3.2. Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 
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Johdanto  

Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään perusopetuslaissa sekä tarkemmin val-

tioneuvoston asetuksessa. Tavoitteet ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-alueiden laa-

dintaa. Ne ohjaavat myös paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja koulutyötä. 

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen  

Valtioneuvoston asetuksen 2§:ssä korostetaan koulun kasvatus- ja opetustehtävää. Keskeisenä tavoitteena 

on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja 

kasvatuksen tulee myös tukea kasvua tasapainoisiksi ja terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi. Asetuksen 

mukaan opetus edistää kulttuurien sekä aatteellisten, maailmankatsomuksellisten ja uskonnollisten, kuten 

kristillisten, perinteiden sekä länsimaisen humanismin perinteen tuntemista ja ymmärtämistä. Elämän, tois-

ten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon loukkaamattomuutta, ihmisoi-

keuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen.  

Tarpeelliset tiedot ja taidot  

Asetuksen 3§:n mukaan opetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda perusta oppilaan laajan yleissivistyksen 

muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja tai-

toja, että tiedonaloja läpileikkaavaa ja yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu. Asetuksessa tode-

taan, että opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen tietoon. Siinä säädetään myös muulla kuin äidin-

kielellä annettavan opetuksen sekä erityiseen maailmankatsomukseen ja kasvatusopilliseen järjestelmään 

perustuvan opetuksen järjestämisestä ja tavoitteista.  

Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen  

Asetuksen 4 § sisältää tavoitteita ja periaatteita, joiden mukaisesti opetus ja kasvatus sekä oppilashuolto 

tulee järjestää. Kaiken toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä pa-

rantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Asetuksessa korostuu vuorovai-

kutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön 

resurssina. Samoin korostuu kasvua ja oppimista edistävän toimintakulttuurin sekä toimivan oppilashuollon 

merkitys.  

Opetus kokonaisuutena  

Valtioneuvoston asetuksessa säädetyt tavoitteet ohjaavat tarkastelemaan opetusta kokonaisuutena, joka 

rakentaa tässä ajassa tarvittavaa yleissivistystä ja luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle. Tiedonalakohtaisen 

osaamisen lisäksi tulee tavoitella oppiainerajat ylittävää osaamista. Tähän pohjautuen opetussuunnitelman 

perusteissa määritellään tavoitteet ja sisällöt sekä yhteisille oppiaineille että tavoitteet oppiaineita yhdistä-

ville laaja-alaisille osaamisalueille ja monialaisille oppimiskokonaisuuksille. Tavoitteiden toteutuminen edel-

lyttää suunnitelmallista yhteistyötä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia. 

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valtioneuvoston%20asetus%20422
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valtioneuvoston%20asetus%20422
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Laaja-alainen osaaminen  

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa ko-

konaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Sii-

hen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet 

sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. 

Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät 

tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.  

Laaja-alaisen osaamisen kehittyminen  

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine raken-

taa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen 

vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten työskennellään ja miten 

oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vai-

kuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.  

Laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet  

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden merkitys. Koko-

naisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän 

mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraatti-

sen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on roh-

kaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä 

arvostamaan itseään.  

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksissa  

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. Ta-

voitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä. Oppiai-

nekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Perusta muulle osaamiselle  

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. 

Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuk-

sessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään havaintoja ja hakemaan, arvi-

oimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita. Oppilaita ohjataan huomaamaan, että 

tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemuk-

seen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja 

keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä.  

Oppilas aktiivisena toimijana  

Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia 

uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä olemiseen. Oppilaita 

ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta tarkastelemaan ajatte-

lutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan 

toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan 
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uutta tietoa ja näkemystä. Koulun muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kan-

nustusta ideoilleen ja aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua. 

Oppimisen ilo ja luova ajattelu  

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkai-

suun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Oppilailla tulee 

olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löy-

täminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakko-

luulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, 

fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimi-

sen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eetti-

seen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuh-

teita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.  

Perustan luominen jatko-opinnoille  

Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Oppi-

maan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen sopivalla tavalla asettamaan tavoit-

teita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvä-

lineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen 

perusta sekä kestävä motivaatio jatko-opinnoille ja elinikäiselle oppimiselle. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Kasvaminen monikulttuurisuuteen  

Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moni-

nainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmis-

oikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja kei-

noja ilmaista itseään ja näkemyksiään.  

Kulttuurinen osaaminen  

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostami-

seen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat 

tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, us-

konnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merki-

tystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökoh-

taisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja kat-

somukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, 

millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtä-

vässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri 

ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. 

Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He oppivat myös 

välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja huomaamaan niiden merkityksen hyvin-

voinnille.  

Vuorovaikutustaitojen harjoittelu 

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja toimi-

maan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri 
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näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien tun-

temista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja 

kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.  

Ilmaisutaitojen harjoittelu  

Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He 

kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri tilanteissa. Ope-

tuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että 

muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. 

Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa 

sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia 

mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyt-

tämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan mieli-

kuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja 

nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista. 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Arjessa selviäminen  

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta 

ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talou-

den hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään elämäntapaan. Perusopetuksessa tue-

taan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.  

Arjen taitojen harjoittelu  

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvin-

vointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittele-

maan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat 

oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä hait-

taavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdolli-

suuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. 

Oppilaat kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös 

ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimi-

maan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan enna-

koimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskei-

set turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan.  

Teknologian opiskelu  

Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri elämänalueilla ja 

ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin. Opetuksessa tarkastellaan 

teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen toimintaperiaatteita ja kustannusten muo-

dostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen 

liittyviä eettisiä kysymyksiä. 
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Taloudellisen vastuun harjoittelu  

Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen 

ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkas-

teluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuul-

lisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämän-

tavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.  

Monilukutaito (L4)  

Monilukutaidon määrittelyä  

Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka 

auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa 

identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä 

sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yh-

distelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, 

painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.  

Monilukutaidon merkitys  

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista 

monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida 

tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Monilukutaito tukee 

kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös 

eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kai-

kessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, tek-

nologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.  

Monilukutaidon kehittäminen  

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen ja esi-

tystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää pedago-

giikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Opetus tarjoaa mah-

dollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuotta-

vat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan 

monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa 

tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä, autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin 

oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös 

osallistumisessa ja vaikuttamisessa.  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  

Tieto- ja viestintäteknologian merkitys  
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana moniluku-

taitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on 

mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyö-

dynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppi-

miskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. 
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Tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittäminen  

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella.  

1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskei-

siä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa.  

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomi-

sesti.  

3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luo-

vassa työskentelyssä.  

4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.  

Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopi-

vien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltami-

sen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia aja-

tuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.  

Tieto- ja viestintäteknologian osaamisen laajentaminen  

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden 

merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, 

miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista 

on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän 

kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana 

kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen mer-

kitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)  

Työskentelytaitojen ja työelämätuntemuksen oppiminen  
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden globalisoitumisen 

seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen. Oppilaiden tulee perusopetuksessa 

saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. 

Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, 

yrittäjyyden mahdollisuudet sekä oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään 

niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa 

koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.  

Monipuoliset työelämäkokemukset  

Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Perus-

opetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä kou-

lun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäyty-

mistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämi-

sen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien 

kautta. Koulutyössä opitaan ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista. 
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Toiminnallinen työskentely  

Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan järjestel-

mällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa oman tehtävänsä osana ko-

konaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toi-

minnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypo-

teeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvitta-

van ajan arviointia ja muita työn edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. 

Samalla on tilaisuus oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäon-

nistumisia ja pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja 

sen tulosten arvostamiseen.  

Avoimuus ja aloitteellisuus  

Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa 

joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. 

Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalin-

tansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaiku-

tukset tiedostaen. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

(L7)  

Demokratiaan kasvattaminen  

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen 

ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kou-

luyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle 

demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä 

on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.  

Osallisuuden harjoittelu  

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 

kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa 

mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitte-

luun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 

vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön 

suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median 

vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätök-

sentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen 

merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näke-

myksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottele-

mista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan 

pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun 

ja kestävän elämäntavan näkökulmista. 

Ohjaaminen valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkityksen arviointiin  

Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä 

sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja 
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tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia 

sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kes-

tävää tulevaisuutta rakentaviksi. 

3.4. Paikallisesti päätettävät asiat  
 

Paikallisuus  

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa keskustellaan, mitä perusopetuksen tehtävä sekä valtioneuvos-

ton asetuksessa määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet merkitsevät paikallisesti. 

Pohditaan myös, mitä opetukselle ja kasvatukselle asetettujen valtakunnallisten tavoitteiden sekä niistä 

johdettujen laaja-alaisen osaamisen ja oppiainekohtaisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää opetuksen 

järjestämiseltä, johtamiselta ja koulutyöltä.  

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

-  mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollisesti täydentävät ja käytännön toteutta-

mista ilmentävät näkökohdat (muilta osin tehtäväkuvauksessa opetussuunnitelman perusteiden 

tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan; tehtävää voidaan konkretisoida ja toteuttaa myös opetus-

suunnitelmaa täydentävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman tai kult-

tuurikasvatussuunnitelman avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan)  

- mitkä ovat opetussuunnitelman perusteissa määritellyn laaja-alaisen osaamisen mahdolliset paikal-

liset painotukset ja miten painottuminen ilmenee (muilta osin laaja-alaisen osaamisen kuvaami-

sessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)  

- mitkä ovat ne järjestelyt ja toimenpiteet, joiden avulla laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteu-

tumisesta opetustyössä huolehditaan ja toteutumista seurataan (laaja-alaisen osaamisen tarkem-

mat tavoitteet määritellään vuosiluokkakokonaisuuksittain, katso luvut 13–15). 

 

LUKU 4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakult-

tuuri 
 

4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 
 

Perusopetuksen yhtenäisyys  

Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelmallisesti ja pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Perus-

opetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin jak-

soihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon. Yh-

teistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii yhteistyöstä ja 

opetuksen yhtenäisyydestä riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai perusopetuksen eri 

luokka-asteet hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mu-

kaan myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.  
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Toimintakulttuurin rakentuminen 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Se vaikuttaa 

aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun 34. Yhteisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuu-

risesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja muuttaa. Se on kokonaisuus, joka 

rakentuu 

- työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta  

- johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista  

- yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä  

- pedagogiikasta ja ammatillisuudesta  

- vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä  

Piilo-opetussuunnitelman vaikutus toimintakulttuuriin  

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri vaikuttaa 

sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai ei. Aikuisten tapa toimia 

välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen 

ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja 

sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.  

Toimintakulttuurin ilmeneminen ja kehittäminen  

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt rakenne-

taan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin tulee tukea tavoitteisiin 

sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Toimintakult-

tuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön 

jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.  

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
 

Johdanto  

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toi-

mintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun toimintaa. Opetuksen järjestä-

jän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakult-

tuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, 

hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja 

mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 

sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.  

Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä  

Koulu oppivana yhteisönä  

Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö kehittyy dialo-

gin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta ja 

oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta 

yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuk-

sesta saadun tiedon hyödyntäminen. Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, jolloin johtami-

nen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen. 
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Oppivan yhteisön hyödyt 

Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös tutkimi-

seen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee jokaista jäsen-

tään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee vahvuuksien löytämistä ja 

hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja ke-

hittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden 

merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, op-

pimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista.  

Hyvinvointi ja turvallinen arki  

Kokonaisvaltainen hyvinvointi  

Oppivan yhteisön käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edellytyksiä oppimiselle. 

Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Toiminnassa otetaan 

huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat 

joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhtei-

set toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toiminta-

kulttuuria.  

Koulun ilmapiirin vaikutus hyvinvointiin  

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa sekä 

yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, 

väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Koulutyössä 

pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden koke-

mus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön 

viihtyisyys edistävät työrauhaa.  

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

Oppiva yhteisö  

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvin-

vointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja 

toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toi-

minnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.  

Monipuoliset työtavat  

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään 

säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja 

kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppi-

laiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun 

tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknolo-

giaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta. 
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Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Kulttuurien välinen vuoropuhelu  

Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikalli-

nen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Yhteisö ar-

vostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielel-

listä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmis-

töjen merkityksen Suomessa. Se kehittää yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vas-

tuullista toimintaa. Yhteisössä tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus. Kult-

tuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan 

uusia tapoja toimia yhdessä.  

Monikielisyys koulutyössä  

Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on moni-

kielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Kielitietoi-

sessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään kielen kes-

keinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yh-

teiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. 

Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään 

arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja 

myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. 

Osallisuus ja demokraattinen toiminta  

Perusta aktiivisille kansalaisille  

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja 

demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.  

Oppilaskuntatoiminta ja yhteydet ympäristöön  

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arvioin-

tiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö kannustaa de-

mokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskunta-

toiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- 

ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne 

vahvistavat yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakun-

tien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyh-

teiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät globalisoituneessa maail-

massa toimimisen taitoja.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo  

Yhdenvertainen kohtelu  

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi 

samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei merkitse samanlai-

suutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaa-

mista kaikille, että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.  
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Tasa-arvon huomioiminen käytännössä  

Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Oppiva 

yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin ra-

kentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan 

omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun 

ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla 

ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.  

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

Koulun kestävät arkivalinnat  

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. Arjen 

valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa 

ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestä-

vän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja 

näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää 

arkea.  

Tulevaisuususkon rakentaminen  

Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistyk-

selle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kas-

vamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan 

avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän 

tulevaisuuden puolesta.  

4.3. Oppimisympäristöt ja työtavat 

Oppimisympäristöt 

Oppimisympäristöjen määrittelyä  

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja 

oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita opiske-

lussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. 

Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt 

edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktii-

visen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.  

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteet  

Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti mo-

nipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri oppiaineiden erityistarpeet. 

Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutki-

miseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että 

oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella.  
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Fyysinen oppimisympäristö  

Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan huomi-

oon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen valaistus, sisäil-

man laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen 

on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, väli-

neet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdolli-

suuden myös itsenäiseen opiskeluun. Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyö-

dynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja mo-

net muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.  

Tieto- ja viestintätekninen oppimisympäristö  

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen avulla vahvistetaan 

oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan oppilaiden henkilökohtaisia oppi-

mispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia 

tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilai-

den omia tietoteknisiä laitteita voidaan käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Sa-

malla varmistetaan, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.  

Oppimisympäristöjen tehtävät  

Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita 

oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppimisympä-

ristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen 

ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppi-

laan suunnitelmallista tukea.  

Oppimisympäristöjen kehittäminen  

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan kokonaisvaltai-

nen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edelly-

tysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan kai-

kissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.  

Työtavat  

Työtapojen valinnan lähtökohdat  
Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tar-

peet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokai-

sen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia 

työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa 

osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden 

ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

Monipuoliset työtavat  

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille omi-

naisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen li-

säävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, 

jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Draamatoiminta sekä muut taiteelliset 
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ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. 

Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuk-

sessa erilaisten ihmisten ja ryhmien kanssa. Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös yhteisöllistä oppi-

mista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan 

toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä henkilökohtaisista 

että yhteisistä tavoitteista.  

Laaja-alaisen osaamisen huomioiminen työtapojen valinnassa  

Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen osaamisen ke-

hittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden tietorakenteiden muo-

dostumista, että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat tiedon hankkimisen, käsittelyn, 

analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen, arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja ongel-

malähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja 

menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.  

Opetuksen eriyttäminen  

Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen ja on kai-

ken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä, työskentelyn rytmiä ja 

etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu oppilaan tarpeille ja mahdollisuuk-

sille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa ote-

taan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itse-

tuntoa ja motivaatiota sekä turvataan oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syn-

tymistä.  

Opetuksen eheyttäminen  

Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Opetuksen eheyttämistä käsitellään seuraavassa 

alaluvussa 4.4. Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden 

mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon omatoimiseen, 

vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat. Työtapojen va-

linnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.  

Oppilaiden huomioiminen työtapojen valinnassa  

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työta-

pojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun 

opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa 

oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoitteiden ja arvi-

ointiperusteiden pohdinta sitouttaa tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn. 

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 

Opetuksen eheyttäminen 

Eheyttäminen osana toimintakulttuuria  
Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttä-

misen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten riippu-
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vuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentä-

mään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja 

tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat 

kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa 

opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. 

Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.  

Eheyttämisen keinoja  

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä, että työtapoja koskevaa pedagogista lähesty-

mistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen 

maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella oppilaiden tar-

peista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm:  

- rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa samanaikai-

sesti  

- jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi  

- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 

opintokäyntejä ja leirikouluja  

- suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osal-

listuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja  

- muodostamalla oppiaineista integroituja  

- kokonaisuuksia kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuk-

sessa.  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet  

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita kiinnosta-

vaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin sisältyy vähin-

tään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, 

sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lu-

kuvuosisuunnitelmissa. Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla 

on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkä-

jänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös muista 

opetuksen eheyttämistavoista.  

Oppimiskokonaisuuksien tehtävät 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 

erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti 

ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.  

Oppimiskokonaisuuksien tavoitteet  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia voimava-

roja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun yhteiskunnan 

väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys 
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luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun on välttä-

mätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaail-

maan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  

- vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun tavoitteiden, si-

sältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa  

- nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden käsitte-

lyyn ja edistämiseen  

- lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä usei-

den eri aikuisten kanssa  

- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön  

- antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin vuorovai-

kutus- ja kielenkäyttötilanteisiin  

- vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan 

mukaista toimijuutta  

- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  

Oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri lähestymis-

tapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki oppiaineet ovat 

vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä 

tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita 

kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa 

käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.  

Oppimiskokonaisuuksien arviointi  

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama osaa-

minen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa.  

Oppimiskokonaisuuksien määrittelyä 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (OK) ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia 

opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonai-

suudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat 

laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.  

4.5 Paikalliset kirjaukset 
 

Paikallisuus 

Koulun toimintakulttuuri on ilmapiiriltään turvallinen, yhteisöllinen ja välittävä. Koulu on paikka, jossa oppi-

las jäsentää elämää ja yhteiskuntaa. Se on myös paikka yhdessä olemiseen ja -tekemiseen, oppimiseen, asi-

oiden harjoitteluun ja itsensä kehittämiseen. Koulu on mennyttä arvostavaa, ajassa olevaa ja tulevaisuu-

teen suuntaavaa. 

Oppilaita ja huoltajia osallistetaan toimintakulttuurin kehittämiseen ja arviointiin esimerkiksi oppilaskunta-

toiminnalla ja huoltajien tapaamisissa. Henkilöstö kehittää ja arvioi toimintakulttuuria omassa toiminnas-

saan säännöllisesti.  
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Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyviä paikallisia tavoitteita ovat: 

- hankkia ja käyttää pedagogisesti ja teknisesti ajanmukaisia laitteita sekä koko henkilöstölle, että 

kaikille oppilaille.  

- kouluttaa henkilöstöä uusiin oppimisympäristöihin ja työtapoihin.  

- mahdollistaa ja hyödyntää koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista. Esimerkiksi pai-

kallisen luonnon hyödyntäminen. 

- mahdollistaa oppimisympäristöjen tilaratkaisuissa hyvä ergonomia, puhdas sisäilma, viihtyvyys, 

käytännöllisyys, monimuotoisuus ja muunneltavuus.  

Opetuksen eheyttämistä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi teemapäivinä- ja/tai - jaksoina, 

erilaisina tapahtumina, kampanjoina, opintokäynneillä, leirikouluina, työpajoina.  

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa toteutetaan ainakin yhtä kokonaisuutta vuoden aikana. Oppimisko-

konaisuus päätetään yhteisesti koko kunnan kouluille, ja koulut voivat päättää itsenäisesti lukuvuosisuunni-

telmissaan, miten kokonaisuutta toteutetaan, dokumentoidaan ja arvioidaan (laajuus, oppiaineet, oppilai-

den osallistuminen suunnitteluun, työskentelytaidot ja -tavat).  

Koulukohtainen toimintakulttuuri  

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppi-

misympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja 

muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonai-

suuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteutta-

minen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä 

eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskoko-

naisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytän-

teet. Täsmennykset kirjataan koulukohtaiseen lukuvuosisuunnitelmaan.  

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yh-

teistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

LUKU 5. Oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen 

koulutyön järjestämisessä  

5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä 
 

Koulutyön käytännön järjestäminen 

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjestä-

misen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen 

tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppi-

miselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistä-

vät myös kestävää elämäntapaa.  
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Hyvinvoinnin edistämisen vastuu  

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö 

ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämi-

sessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden taho-

jen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.  

Oppilaan oikeuksien toteutuminen  

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen 

oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan oikeudet 

toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön 

vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhtei-

sössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kas-

vun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on 

vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogi-

silla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja 

hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, 

mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja 

huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tu-

keen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yh-

teistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Oppilaan velvollisuudet  

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyö-

hön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen 

noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovi-

tuista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan pe-

rusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen 

osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaa-

vat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtä-

vänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.  

5.2 Yhteistyö  
 

Johdanto  

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja laadun 

varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Yh-

teistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvin-

voinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. 
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Oppilaiden osallisuus 

Monipuoliset yhteistyökokemukset 

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. Huolehdi-

taan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa opetusryh-

mässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa. 

 Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun  

Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva tapa vah-

vistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden osuus on tärkeä. Lisäksi 

oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien 

suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehit-

tämässä yhteistyötä.  

Oppilaskunta yhteistyön osapuolena  

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen 

toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se 

innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään, toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppi-

laskunta sekä koulun ja kunnan muut osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia 

harjoitella demokratiataitoja käytännössä. 

Kodin ja koulun yhteistyö  

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet  

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuk-

sen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista 

opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus 

sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuu-

ria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvalli-

suutta.  

Huoltajan ensisijainen vastuu kasvatuksesta ja oppivelvollisuudesta  

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että oppivel-

vollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi suorittaa joko siten, että oppilas 

osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Koulu tukee ko-

tien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.  

Koulun vastuu yhteistyön aloitteellisuudesta  

Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä. Yhteistyön lähtö-

kohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan 

huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun 

henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuo-

lista viestintää. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.  
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Koulun vastuu tiedottamisesta  

Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun 

edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan opetuksen järjestämi-

sen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työta-

voista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valin-

noista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti 

kuvaavat viestit ovat tärkeitä. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoit-

teellista oppimista ja koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä 

oppimisen ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamis-

ten lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Huoltajien osallisuuden tukeminen  

Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja kasvatustyön 

tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. 

Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös 

huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien ver-

kostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle. 

Tukimateriaalia 

 
 
Kotiopetus  
 
OPH  
 
 
Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön  
 
Opetushallitus ja Suomen Vanhempainliitto  
 
 
Viesti Wilmalla viisaasti  
 
Ben Furman, StarSoft 
 
 

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa  

Koulun opetushenkilöstön tiivis yhteistyö  

Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö jär-

jestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, kuten 

samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvi-

taan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioin-

nissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.  

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kotiopetus
https://docplayer.fi/149896-Laatua-kodin-ja-koulun-yhteistyohon-opetushallitus.html
https://vanhempainliitto.fi/wp-content/uploads/2018/08/Viesti-Wilmalla-viisaasti.pdf
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Koulujen välinen yhteistyö  

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja yhtenäi-

syyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen nivelvaiheissa ja oppilai-

den siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen, oppimisen tuen sekä 

oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, 

kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä.  

Alueellinen yhteistyö  

Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä luki-

oiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan kanssa 

edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seu-

rakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja 

nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää. 

5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö  
 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön  

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön 

sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat 

opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkai-

suja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän 

työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialli-

seen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskes-

kustelussa ja kurinpitoasioissa noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa.  

Kasvatuskeskustelu  

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Keskustelun tar-

koituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti, kuulla op-

pilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia keinot tilanteen korjaamiseksi. 

Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin pa-

rantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.  

Kurinpidolliset keinot  

Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erot-

taminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, 

jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osal-

listua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen 

oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi 

taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen 

vuoksi. 

Oppilaan oikeusturva kurinpidossa  

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan 

käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oi-
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keusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syi-

hin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että 

tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla 

suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyt-

tää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.  

Kasvatuskeskustelumalli  

Kolmiportainen toimintamalli:  

1. RIKE: Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Oppilas soittaa vanhemmille 

keskustelun jälkeen, opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Kasvatuskes-

kustelu on käytävä saman päivän aikana! Varmistettava oppilaan aiemmat kasvatuskeskustelukerrat Wil-

masta. Opettaja kirjaa keskustelun sisällön Wilmaan.  

2. RIKE: Keskustelu oppilaan, opettajan ja luokanvalvojan/-opettajan välillä, jonka jälkeen oppilas soittaa 

vanhemmille opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Kasvatuskeskustelu on 

käytävä saman päivän aikana! Varmistettava oppilaan aiemmat kasvatuskeskustelukerrat Wilmasta. Opet-

taja kirjaa keskustelun sisällön Wilmaan.  

3. RIKE: Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Keskusteluun pyydetään mu-

kaan luokanvalvoja/-opettaja. Keskustelun päätteeksi soitetaan vanhemmille, kuten aikaisemmissakin koh-

dissa. Puhelinkeskustelun yhteydessä vanhemmille ilmoitetaan, että kyse on kolmannesta kasvatuskeskus-

telusta ja heidät tullaan kutsumaan koululle Lapset puheeksi – keskusteluun mahdollisimman pian. Palaveri 

käydään luokanvalvojan/-opettajan johdolla ja siihen osallistuvat oppilas, hänen vanhempansa ja mahdolli-

suuksien mukaan myös rehtori/opinto-ohjaaja/muu opettaja. Palaverin sopimisesta vastaa luokanvalvoja/-

opettaja.  

Mikäli tilanne toistuu edelleen, kun KAKE-portaat on käyty läpi, kirjoitetaan jälki-istunto, seuraavaksi kirjalli-

nen varoitus (Lapset puheeksi –neuvonpito) ja määräaikainen erottaminen koulusta.  

Keskusteltavat rikkomukset: 

- koulun alueelta poistuminen  

- jatkuva myöhästely (5 kpl) / luvaton poissaolo oppitunneilta 

- tupakointi  

- toistuva oppituntien häirintä / koulutehtävien toistuva laiminlyönti  

- epäasiallinen kielenkäyttö / käytös  

- nahistelu 

- luokasta poistaminen 

- ilkivalta koulun irtaimistoa taikka toisten omaisuutta kohtaan  

- lunttaaminen  

- teräaseen tai tulentekovälineiden tuominen kouluun  

- muu sääntöjen rikkominen  

Eivät kuulu kasvatuskeskustelun piiriin, vaan suoraan rehtorin käsittelyyn: 

- tappelut  

- väkivaltainen käytös 

- varastaminen  
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- muut törkeät rikkeet  

Toistuvat kiusaamistapaukset kuuluvat Kiva-tiimille. Satunnaiset kiusaamistapaukset hoitaa aina havain-

nut/tiedon saanut opettaja. 

Kittilän kunnan kurinpitosuunnitelma 

Kurinpitosuunnitelma  

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman yhtey-

dessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä me-

nettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä 

oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös koulun järjestyssääntöjen toteutumista. 

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskustelu-

jen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma voidaan laatia osana opetus-

suunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan koulujen yhteisenä tai siten, että suunni-

telman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtai-

sesti.  

Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista. Oppilaille 

tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Yhteistyö huoltajien ja 

muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee suunnitelman toteutumista. Henkilös-

töä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman hyväksymistä tai päivittämistä.  

Paikallinen tarkennus:  

Kittilän kunnan kurinpitosuunnitelman esittelee luokanvalvoja tai -opettaja luokalleen jokaisen lukuvuoden 

alussa. Suunnitelma käydään läpi myös oppilaskunnan hallituksessa vuosittain. Kunnan kurinpitosuunni-

telma on luettavissa Wilmassa ja Peda.netissä. Koulutoimi toimittaa suunnitelman myös lastensuojelulle 

sekä poliisin yhteyshenkilölle ja yhteistyössä sovitaan tarvittavista tarkennuksista. Kurinpitosuunnitelma 

päivitetään tarvittaessa vuosittain koululautakunnan kevään kokouksessa yhdessä muun opetussuunnitel-

man kanssa. Mikäli on välttämätöntä, päivitys voidaan tehdä muulloinkin lukuvuoden aikana.  

Vaaralliset ja häiritsevät esineet ja aineet  

Kouluun ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito 

on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti 

soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (Perusopetus-

laki 29 §) Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa 

oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.  

Koulun opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppi-

laan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, sellaisen kielletyn esineen 

tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos tällaisen esineen 

tai aineen hallussa pito on ilmeistä ja oppilas pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luo-

tettavasti osoita, ettei hänen hallussaan niitä ole.  

Oppilaalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. Tarkastajan tulee olla oppilaan kanssa samaa 

sukupuolta. Tarkastuksessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan 

kuuluva. Oppilaan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa koulun henkilökuntaan 
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kuuluva, jos tämä on saapuvilla. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomi-

oon ottaen turvallisuuden kannalta ehdottoman välttämätöntä.  

Tarkastuksen ja haltuunoton oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin oppilas osallistuu 

opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun tämän lain tai sen nojalla annettujen sää-

dösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. (Perusopetuslaki 36d ja e §). 

Tarkastuksen ja haltuunoton toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman turvallisesti. Toimenpiteillä ei 

saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämä-

töntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppi-

laan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö 

tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa. 

Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Toimenpiteistä on ilmoi-

tettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian. (Perusopetuslaki 36f §)  

Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle oppitun-

nin tai koulun tilaisuuden päättymisen jälkeen. Jos on todennäköistä, että häirintä oppitunnin jälkeen jat-

kuu, häirintään käytetty esine tai aine tulee luovuttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päättyessä. 

Kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Esineet ja aineet 

tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos oppilaalla, tämän huolta-

jalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. Ennen luovuttamista 

esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutus tulee järjestää mahdollisimman 

pian haltuunotosta. Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja 

kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.  

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta nouda esinettä tai ai-

netta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen tulee kir-

jata. (Perusopetuslaki 36g §)  

Paikallinen tarkennus:  

Tarkastukset ja haltuunotot kirjataan Wilmaan Kurinpitotoimet-rekisteriin ja niistä ilmoitetaan huoltajalle. 

Esineiden ja aineiden hävittäminen ja luovuttaminen kirjataan myös samaan paikkaan. Mikäli oppilaan hal-

lusta löytyy poliisille luovutettavia esineitä tai aineita, toimitetaan ne koulun yhteyspoliisille.  

Vahinkojen korvaaminen ja jälkien korjaaminen  

Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Vahingoista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle ja vahingonteko kirjataan Wilmaan. Jos tekijä on varmuu-

della tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan 

puhdistamaan tai uudelleen järjestämään oppilaan tahallaan tai huolimattomuuttaan likaaman tai epäjär-

jestykseen saattaman koulun omaisuuden tai tilan.  

Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppi-

laalle vaaralliseksi tai raskaaksi eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia. Oppilas ei voi 

tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulko-

puolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tehtävän suorittaminen 

tulee ottaa huomioon päätettäessä tämän lain mukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä. (Perusopetuslaki 

35 §)  
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Voimakeinojen käyttö  

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus 

käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina 

oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Rehtori ja opettaja 

voivat toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa.  

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää 

haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun 

ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uh-

kaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voima-

keinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai 

aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen. Haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyt-

tövälineitä. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. 

(Perusopetuslaki 36 d §)  

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta 

opetuksen järjestäjälle.  

Paikallinen tarkennus:  

Opettajan tai rehtorin kirjallinen selvitys (vapaamuotoinen) voimakeinoista toimitetaan sivistystoimenjoh-

tajalle välittömästi tai viimeistään viikon sisällä tapahtumasta. Koulutoimisto huolehtii selvitysten säilyttä-

misestä.  

Kotitehtävien suorittaminen työpäivän päätyttyä  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35)  

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan val-

vonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. (~Perusopetuslaki § 36) 

Paikallinen tarkennus: 

Laiminlyötyjen kotitehtävien suorittamisesta päättää oppilaan opettaja, joka kirjaa toimenpiteen Wilmaan 

Kurinpitotoimet-rekisteriin ja ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Myös ilmoitus kirjataan Kurinpitotoi-

metrekisteriin. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Lukuvuoden lopussa kurinpitorekisteristä otetaan 

koululla paperituloste, jota koulu säilyttää 20 vuotta. 

Poistumismääräys jäljellä olevan oppitunnin ajaksi  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35)  

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta 

tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. (~Perusopetuslaki § 36)  

Paikallinen tarkennus:  

Päätöksen oppitunnilta poistamisesta tekee oppilaan opettaja, joka kirjaa toimenpiteen Wilmaan Kurinpito-

toimet-rekisteriin sekä ilmoittaa asiasta oppilaan huoltajalle. Myös ilmoitus kirjataan Kurinpitotoimet-rekis-

teriin. Oppilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Poistetulle oppilaalle on järjestettävä tarvittava oppilas-

huolto. Lukuvuoden lopussa kurinpitorekisteristä otetaan koululla paperituloste, jota koulu säilyttää 20 

vuotta.  
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Poistumismääräys koulun järjestämästä tilaisuudesta  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35)  

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta 

tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta. (~Perusopetuslaki § 

36)  

Paikallinen tarkennus:  

Koulun järjestämällä tilaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi juhlia, retkiä tai teemapäiviä. Päätöksen poista-

misesta tekee opettaja tai rehtori. Toimenpide kirjataan Wilmaan Kurinpitotoimet-rekisteriin. Asiasta ilmoi-

tetaan oppilaan huoltajalle. Myös ilmoitus huoltajalle kirjataan myös Kurinpitotoimet-rekisteriin. Oppilasta 

ei saa jättää ilman valvontaa. Oppilas pyritään saamaan huoltajan valvontaan. Poistetulle oppilaalle on jär-

jestettävä tarvittava oppilashuolto. Lukuvuoden lopussa kurinpitorekisteristä otetaan koululla paperitu-

loste, jota säilytetään 20 vuotta.  

Opetuksen epääminen jäljellä olevan työpäivän ajaksi 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35) 

 Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on ole-

massa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvalli-

suus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toi-

minta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (~Perusopetuslaki § 36)  

Paikallinen tarkennus:  

Päätöksen opetuksen epäämisestä tekee rehtori, joka kirjaa toimenpiteen Wilmaan Kurinpitotoimet-rekis-

teriin. Toimenpiteestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Myös ilmoitus kirjataan Kurinpitotoimet-rekisteriin. 

Tarvittaessa ilmoitus tehdään myös lastensuojeluun. Oppilasta ei voi jättää ilman valvontaa, ja pyritään, 

että huoltaja noutaa oppilaan koululta. Oppilaalle on järjestettävä tarvittava oppilashuolto. Lukuvuoden 

lopussa kurinpitorekisteristä otetaan koululla paperituloste, jota koulu säilyttää 20 vuotta.  

Kasvatuskeskustelut 

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35) 

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee 

muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan 

ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskes-

kusteluun.  

Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuo-

lella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan 

kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyt-

täytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.  

Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee il-

moittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai 

osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. (Perusopetuslaki 35 a §)  

Paikallinen tarkennus:  

Kolmiportainen toimintamalli:  
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1. RIKE: Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Oppilas soittaa vanhemmille 

keskustelun jälkeen, opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Kasvatuskes-

kustelu on käytävä saman päivän aikana! Varmistettava oppilaan aiemmat kasvatuskeskustelukerrat Wil-

masta. Opettaja kirjaa keskustelun sisällön Wilmaan.  

2. RIKE: Keskustelu oppilaan, opettajan ja luokanvalvojan/-opettajan välillä, jonka jälkeen oppilas soittaa 

vanhemmille opettajan kuunnellessa vieressä. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Kasvatuskeskustelu on 

käytävä saman päivän aikana! Varmistettava oppilaan aiemmat kasvatuskeskustelukerrat Wilmasta. Opet-

taja kirjaa keskustelun sisällön Wilmaan.  

3. RIKE: Oppilas keskustelee sen opettajan kanssa, joka on rikkeen havainnut. Keskusteluun pyydetään mu-

kaan luokanvalvoja/-opettaja. Keskustelun päätteeksi soitetaan vanhemmille, kuten aikaisemmissakin koh-

dissa. Puhelinkeskustelun yhteydessä vanhemmille ilmoitetaan, että kyse on kolmannesta kasvatuskeskus-

telusta ja heidät tullaan kutsumaan koululle Lapset puheeksi –keskusteluun mahdollisimman pian. Palaveri 

käydään luokanvalvojan/-opettajan johdolla ja siihen osallistuvat oppilas, hänen vanhempansa ja mahdolli-

suuksien mukaan myös rehtori/opinto-ohjaaja/muu opettaja. Palaverin sopimisesta vastaa luokanvalvoja/-

opettaja.  

Mikäli tilanne toistuu edelleen, kun KAKE-portaat on käyty läpi, kirjoitetaan jälki-istunto, seuraavaksi kirjalli-

nen varoitus (Lapset puheeksi -neuvonpito) ja määräaikainen erottaminen koulusta.  

Keskusteltavat rikkomukset:  

- koulun alueelta poistuminen  

- jatkuva myöhästely (5 kpl) / luvaton poissaolo oppitunneilta  

- tupakointi  

- toistuva oppituntien häirintä / koulutehtävien toistuva laiminlyönti  

- epäasiallinen kielenkäyttö / käytös  

- nahistelu  

- luokasta poistaminen  

- ilkivalta koulun irtaimistoa taikka toisten omaisuutta kohtaan  

- lunttaaminen  

- teräaseen tai tulentekovälineiden tuominen kouluun  

- muu sääntöjen rikkominen. 

Eivät kuulu kasvatuskeskustelun piiriin, vaan suoraan rehtorin käsittelyyn:  

- tappelut 

- väkivaltainen käytös 

- varastaminen 

- muut törkeät rikkeet  

Toistuvat kiusaamistapaukset kuuluvat Kiva-tiimille. Satunnaiset kiusaamistapaukset hoitaa aina havain-

nut/tiedon saanut opettaja.  

Jälki-istunto  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35)  

Oppilas, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan 

määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. (~Perusopetuslaki § 36)  
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Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kas-

vatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja ke-

hitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istun-

non ajan.  

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitel-

man tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. (Perusopetuslaki 36 §)  

Paikallinen tarkennus:  

Jälki-istunnosta päättää oppilaan opettaja, joka kirjaa toimenpiteen Wilmaan Kurinpitotoimet-rekisteriin. 

Teosta kirjataan, onko kyseessä opetuksen häirintä, vilppi vai järjestyssääntöjen rikkominen. Tämän lisäksi 

teko tai laiminlyönti kuvataan vielä tarkemmin. Oppilasta on kuultava ennen päätöstä ja myös kuuleminen 

on kirjattava Kurinpitotoimet-rekisteriin. Ennen päätöstä on hankittava myös muu tarpeellinen selvitys. Toi-

menpiteestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Myös ilmoittaminen on kirjattava Kurinpitotoimet-rekisteriin. 

Lukuvuoden lopussa kurinpitorekisteristä otetaan koululla paperituloste, jota koulu säilyttää 20 vuotta. Li-

säksi koululla säilytetään mahdolliset asiaan liittyvät tiedotteet, selvitykset ja kuulemisasiakirjat.  

Kirjallinen varoitus  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35)  

Oppilaalle, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan an-

taa kirjallinen varoitus. Kirjallinen varoitus on kurinpitorangaistus. (~Perusopetuslaki 36 §)  

Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori. 

(Perusopetuslaki 36 a §)  

Paikallinen tarkennus: 

Kirjallisen varoituksen antaa rehtori viranhaltijapäätöksellä. Varoitukseen kirjataan, onko kyseessä opetuk-

sen häirintä, vilppi vai järjestyssääntöjen rikkominen. Tämän lisäksi teko tai laiminlyönti kuvataan vielä tar-

kemmin ja selvitetään tekoon liittyvä kurinpitohistoria. Oppilasta on kuultava ennen päätöstä ja lisäksi on 

varattava huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi. Ennen toimenpidettä rehtorin on hankittava myös muu 

tarpeellinen selvitys.  

Kopio päätöksestä tulee toimittaa huoltajalle, jolla on 14 päivän sisällä oikeus muutoksenhakuun hallinto-

oikeudelta. Päätös lähetetään tiedoksi myös sivistystoimenjohtajalle. Asiakirjat arkistoidaan samalla tavalla 

kuin rehtorin muutkin 20 vuotta säilytettävät viranhaltijapäätökset ja niihin liittyvät muut asiakirjat.  

Määräaikainen erottaminen  
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. (~Perusopetuslaki § 35) 

Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon 

tai kirjallisen varoituksen saatuaan oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikainen 

erottaminen on kurinpitorangaistus. (~Perusopetuslaki § 36) 

Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mu-

kaan opetus toteutetaan. (~Perusopetuslaki § 36 a)  

Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin.  
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Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erotta-

mista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa. (Perusopetuslaki § 36 a) Opetuksen 

järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty määräaikainen erottaminen, järjeste-

tään tarvittava oppilashuolto. (Perusopetuslaki § 36 a)  

Paikallinen tarkennus:  

Määräaikaisesta erottamisesta päättää koululautakunta. Ennen erottamista sivistystoimenjohtajan on kuul-

tava oppilasta sekä varattava huoltajalle mahdollisuus tulla kuulluksi. Ennen toimenpidettä sivistystoimen-

johtajan on hankittava muu tarpeellinen selvitys. Päätökseen on kirjattava seuraavat asiat:  

- määräaikaiseen erottamiseen johtava yksilöity teko tai laiminlyönti 

- erottamisen alkamisajankohta 

- pannaanko päätös voimaan heti eli valitusaikaa ja lainvoimaisuutta odottamatta 

- muutoksenhakuohjeet: muutosta voidaan hakea 14 vuorokauden sisällä hallinto-oikeudelta 

OPH-suunnitelmaan (opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma) kirjataan seuraavat 

asiat:  

- suunnitelman laatimisesta, toteuttamisesta ja seurannasta vastaa oppilaan luokanopettaja tai luo-

kanvalvoja  

- suunnitelmaan kirjataan, miten oppivelvollisuus hoidetaan erottamisen aikana 

- suunnitelmaan kirjataan myös tarvittava oppilashuolto ja miten se järjestetään 

Asiakirjojen säilyttämisestä vastaa koulutoimisto.  

Koulukohtaiset kurinpidolliset toimintakulttuurit  

Koulut päättävät lukuvuosisuunnitelmassaan koulukohtaisista kurinpidollisista toimintatavoistaan.  

5.4 Opetuksen järjestämistapoja  
 

Johdanto  
Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdolli-

suudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu  
 

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun käyttö  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava järjestely. 

Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäis-

ten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai 

opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana.  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen  

Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä opetussuunnitel-

massa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosiluok-

kiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilaan oma opinto-
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ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet suun-

nitellaan eri oppiaineille määriteltyjen tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien 

suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa koko-

naisuutena. Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja 

mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee seurata 

säännöllisesti. Oppimisen arviointi oman opinto-ohjelman mukaan edettäessä käsitellään luvussa 6.  

Opintokokonaisuudet vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa  

Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja niihin 

liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin ai-

neessa valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokka-

kokonaisuuksien pohjalta. Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokoko-

naisuudeksi. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoit-

teita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien.  

Oma opinto-ohjelma hallintopäätöksenä  

Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopäätöksenä 

yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. Tällainen hallintopäätös on mahdollinen silloin-

kin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppi-

laalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan 

opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet. 

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Kittilässä 
Vuosiluokkiin sitomaton opetus (perusopetuslaki 11§ 3mom.)  

 

Kittilän yläkoulussa oppilas voi edetä opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-

ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Vuosiluokkiin sitomatonta opetus (VSOP) toteutetaan 

osana oppilaan kolmiportaista tukea. Oppilas opiskelee oppimäärän opintokokonaisuuksina oman opinto-

ohjelman mukaisesti. Oman opinto-ohjelman mukaisesti edettäessä opinnoissa eivät aiemmat opinnot rau-

kea. Oppilas saa lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuotena hyväksytysti suorite-

tuista opinnoista.  

 
Oppilaan opinto-ohjelmassa voidaan määritellä oppilaalle oma tavoitearvosana, jonka saavuttamiseksi suo-

ritettavat opintosisällöt tulee määritellä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Mikäli tavoitearvosanaa ja 

sen edellyttämiä suorituksia ei ole määritelty, arvioidaan vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa olevan 

opinnot yleisen arvioinnin ohjeen mukaisesti.  

 

Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtyvälle oppilaalle tehdään hallinnollinen päätös, ellei hän ole 

jo erityisen tuen piirissä. Vuosiluokkiin sitomattomasti etenevälle oppilaalle tehdään opinto-ohjelma tai eri-

tyisen tuen piirissä olevalle oppilaan opinto-ohjelma määritellään HOJKSissa. 

  

Vuosiluokkiin sitomattomasti opiskelevalle määritellään oppilaan tai ryhmän tavoitteet, seuranta sekä oppi-

laskohtainen arviointi. Oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet laaditaan ja seuranta toteutetaan yhteistyössä 

oppilaan ja vanhempien kanssa. Oppilaskohtaiset suunnitelmat kirjataan Wilman Oppimissuunnitelma- lo-

makkeelle ja ne tarkistetaan vähintään kerran lukukaudessa. Tähän suunnitelmaan kirjataan oppimäärään 

sisältyvät opintokokonaisuudet, tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt, pakolliset ja valinnaiset 
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opintokokonaisuudet sekä suorittamisen seuranta ja arviointi, siltä osin kuin ne poikkeavat opetussuunni-

telman yleisistä tavoitteista.  

 

 

Yhdysluokkaopetus 
  

Yhdysluokkaopetuksen määrittelyä  

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin sitomat-

tomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuuden 

vuoksi tai pedagogisista syistä.  

Yhdysluokkaopetuksen toteuttaminen  

Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuoro-

kurssiperiaatetta noudattaen. Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jat-

kuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen ke-

hittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät, oppi-

aineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit. Oppiainei-

den opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn koko-

naistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain ete-

nevään opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai 

sen osan suorittamiseksi. 

Yhdysluokkaopetus vuosiluokkiin sitomatta  

Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen mu-

kaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosi-

luokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yk-

sittäisiä oppilaita.  

Yhdysluokkaopetuksen erilaiset mahdollisuudet  

Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää monialaisia oppi-

miskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdolli-

suuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen.  

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus 

Etäyhteyksien mahdollisuudet ja järjestäjä  

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta 

sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta annettavasta ope-

tuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen järjestäjä. Opetustavan soveltu-

vuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta. 
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Etäyhteyksien hyödyntäminen  

Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä valinnaisten ai-

neiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden yhdenvertaisia mahdolli-

suuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja sijainnista riippumatta. Etäyh-

teyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä.  

Etäyhteyksien käyttötarkoituksia  

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan vastata op-

pilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta, syventää koulun 

tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esi-

merkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö mo-

nipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyö-

kumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja ope-

tuksen tavoitteiden mukaisesti.  

Etäopetuksen turvallisuus 

Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen pe-

riaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla turvallisuudesta ja hyvin-

voinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee 

turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä peda-

gogisella suunnittelulla varmistetaan opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lain-

säädännön toteutumiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Joustava perusopetus 

Joustavan perusopetuksen määrittelyä  

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien 

yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tässä käytetään joustavan perusopetuksen 

toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja 

opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 

Joustavan perusopetuksen tavoitteet  

Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäisemään syrjäy-

tymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa. Perusopetuksen op-

pimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja ediste-

tään heidän valmiuksiaan menestyä opiskelussa.  

Joustavan perusopetuksen kohderyhmä ja yhteistyö 

 Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opis-

kelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelä-

mästä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteis-

työ. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitok-

set sekä nuorten työpajat. Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan voidaan muodostaa 

ohjausryhmä. 
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Joustavan perusopetuksen opetusmenetelmät 

Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetukseen 

valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisätään oppi-

laiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien jousta-

vassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja 

työpainotteisia opiskelumenetelmiä.  

Joustavan perusopetuksen järjestäminen 

Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäris-

töissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Opettajan lisäksi toimintaan 

osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun 

tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tar-

vittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä.  

Ohjattu opiskelu työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisym-

päristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Näiden jaksojen aikana 

oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitel-

man mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. 

Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää 

työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.  

Joustavaan perusopetukseen hakeminen ja päätökset  

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita valittaessa 

heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan pe-

rusteista ja valintamenettelystä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös, joka valmistellaan moniammatil-

lisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, 

tehdään joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös. 

Muu tuki joustavassa perusopetuksessa  

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, 

ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä tai tehostettua tukea. Poikkeukselli-

sesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee 

noudattamaan opetuksessa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mu-

kaisena. 

Pedagogiset asiakirjat joustavassa tuessa 

Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laa-

dittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Se sisältää 

soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppi-

missuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen 

järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava pe-

rusopetus kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitel-

massa eli HOJKSissa. 

Joustava perusopetus Kittilässä 
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JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN TAVOITTEET JA TOIMINTA   

Joustava perusopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti 8. ja 9. luokan oppilaille, jotka tarvitsevat opiskelumo-

tivaation vahvistusta ja joilla opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita ja oppilaan todellista osaamista. 

Joustavaan perusopetukseen valitun oppilaan tavoitteena on saada peruskoulun päättötodistus ja jatko-

opintokelpoisuus sekä oppia kantamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Joustavaan perusopetukseen ha-

keutuvalla on oltava peruskoulua jäljellä vähintään yksi vuosi ja hänen on oltava motivoitunut ja hyödyttävä 

toiminnallisista työtavoista. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, 

mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan perusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitel-

maa ja järjestelyä voidaan kokonaisuutena pitää oppilaan edun mukaisena  
 

Opetuksesta ja ohjauksesta vastaavat jopo-opettaja, kuraattori ja opinto-ohjaaja koulun toimintakulttuurin 

mukaisesti yhteistyötä tehden.  Joustavassa perusopetuksessa tehdään yhteistyötä Kittilän työnantajien ja 

nuorten parissa toimivien järjestöjen sekä kunnan nuorisotyön kanssa. Tiivis yhteydenpito koulun ja kodin 

välillä kuuluu joustavaan perusopetukseen.  
 

Joustavaan perusopetukseen hakeudutaan oppilaan ja huoltajan täyttämillä hakulomakkeilla. Hakijan haas-

tattelee opetuksesta ja ohjauksesta vastaava työryhmä. Rehtori tekee oppilasvalinnasta hallintopäätöksen.  

Joustavaan perusopetukseen valitulle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo 

aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen jär-

jestäminen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, monialainen yhteistyö, tarvittavat tuki- ja neuvonta-

palvelut sekä toiminnan seuranta. Joustavan perusopetuksen oppilas voi saada tarvitsemaansa yleistä tai 

tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen 

toteuttaminen kuvataan vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-

telmassa. Jos joustavan perusopetuksen toiminta päättyy yksittäisen oppilaan kohdalla ennen perusopetuk-

sen päättymistä, tehdään siitä hallintopäätös.  

  
Joustavan perusopetuksen opetusmenetelmät 

 
Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan perusopetukseen 

valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla lisätään oppi-

laiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä vahvistetaan huoltajien ja kaikkien jousta-

vassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja 

työpainotteisia opiskelumenetelmiä.  

  

Joustavan perusopetuksen järjestäminen 

 
Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäris-

töissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Opettajan lisäksi toimintaan 

osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun 

tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tar-

vittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä.  

 
Ohjattu opiskelu työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä 

 
Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisym-

päristöissä (esimerkiksi leirikoulut ja yritys/työpaikkavierailut) Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen 
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osa joustavaa perusopetusta. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan ohjaukseen 

ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutuminen oppimis-

tehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä oppilaiden 

kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liitty-

viin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.  

 

Opetus erityisissä tilanteissa 

Perusopetuksen järjestäminen muualla kuin koulussa  

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi op-

pilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta voidaan tällöin järjestää muun 

muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa tai muussa 

rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.  

Perusopetus sairaalakoulussa  

Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä 

määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan sairaalan sijainti-

kunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle oppivelvolliselle oppilaalle 

opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoi-

don hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestä-

minen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mu-

kaista. Myös kunta, jossa on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissai-

raanhoidossa olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista 

ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Oppi-

laan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät moniammatillisessa yhteistyössä 

siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle 

oppilaalle. Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppi-

laan kotikunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista. 

Lastensuojeluun liittyvä perusopetus  

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu. Lastensuojelu-

laitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos laitoksella on opetuksen 

järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden kotikunnalle on säädetty velvollisuus 

maksaa kotikuntakorvaus. Oppivelvollisuusikäisten vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijait-

see.  

Perusopetus muussa kuin kunnan koulussa  

Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta myös toisen 

kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on opetuksen järjestämis-

lupa, tai valtion koulun.  

Opetus erityisissä tilanteissa UKK  

Mitä merkitystä on sillä, että kunta osoittaa lähikouluksi toisen kunnan koulun?  

Silloin kunta sitoutuu järjestämään ja kustantamaan koulumatkakuljetuksen. Valkeakoskella tämä koskee 

esimerkiksi kuulovammaisten ja ruotsinkielisten kouluja Tampereella.  
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Mitä tarkoittaa niin sanottu kotiin opetus?  

Opetus voidaan poikkeuksellisesti järjestää kotiin esimerkiksi vaikean sairauden vuoksi, jolloin oppilas säilyy 

koulun kirjoilla ja on oikeutettu koulun etuihin, esimerkiksi oppilashuoltoon. Huomaa ero kotiopetukseen. 

Siinä oppilas eroaa koulusta, koti huolehtii opetuksesta ja koulu huolehtii vain arvioinnista. 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 
 

Johdanto  

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetuk-

seen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan järjestämisestä ja laajuudesta. 

Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset, juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikou-

lut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, 

monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan vahvistavat koke-

musta hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, vi-

reyttä vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään toimintaa ohjaa-

vat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä päätetään lukuvuosisuunnitel-

massa.  

Koulun kerhotoiminta  

Koulukerhotoiminnan määrittelyä, tehtävä ja tavoitteet 

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun kasvatukselliset, 

opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta ja rakentaa omalta osaltaan 

toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria. Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppi-

laiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin har-

rastuksiin. Tavoitteena on lisätä harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumi-

sen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luo-

vaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Kerhot voi-

vat lisätä oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen hallintaa ja turvallisuutta.  

Joustavan kerhotoiminnan mahdollisuudet  

Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. Kerhotoiminnan järjestämis- 

ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta tukevaksi. Oppilaiden 

osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään. Kerhotoiminnan järjestäminen tarjoaa mahdollisuuden 

vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. 

Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä eri hallintokuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjes-

töjen sekä koulun muiden sidosryhmien osaamista. 

Kerhotoiminta UKK 

Mikä on kerhotunnin pituus? Kerhotunti kestää vähintään 60 minuuttia. Toimintaan lasketaan myös paikko-

jen järjestely tai suihkussa käynti. Kerhotunnissa ei ole välituntimahdollisuutta, vaan kaksoiskerhotunti kes-

tää 120 minuuttia. Kerhotuntia ei saa puolittaa. 
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Koulun kirjastotoiminta 

Koulun kirjastotoiminta  

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuttaa sitä yh-

teistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa. Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden yleissivis-

tyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen koulukirjastotoiminta tukee oppi-

miskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa ja luo oppilaille mahdollisuuksia monenlaisten vas-

tuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkeisiä oppimisympä-

ristöjä sekä monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppilaita omaehtoiseen lu-

kemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa hakemaan tietoa eri läh-

teistä ja arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen, oppilaiden yksi-

löllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kotien kanssa. Yhdessä koulu ja kirjasto 

ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.  

Kouluruokailu  

Kouluruokailun tehtävä  

Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen 

tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. 

Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämi-

sessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on 

tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja ta-

pakasvatuksen tavoitteita. Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksami-

sen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.  

Yhteistyö kouluruokailun toteuttamisessa 

Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja 

etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruokailun yhtey-

dessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun 

tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Koulu-

ruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Ope-

tushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja toi-

minnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoi-

toon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuol-

lon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.  

Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  

Koulupäivän rytmittäminen, yhteiset tapahtumat, opintokäynnit, leirikoulut ja päivänavauk-

set  

Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia ja opetuk-

seen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta voidaan käyttää työelä-

mään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Säännös luo edelly-

tykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä välituntien järjestämiseen oppilaiden hyvinvointia 

edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla muun muassa koulun juhlat, teemapäivät ja retket. Opin-

tokäynnit ja leirikoulut voivat koskea koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin opetusryhmää. Myös 
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niissä hyödynnetään perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämisen mahdollisuutta. 

Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.  

Muiden tapahtumien merkitys 

Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä opiskelussa jaksami-

sen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niitä hyödynne-

tään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja 

tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikoulut puoles-

taan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa 

sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.  

Opetuksen järjestäjän harkintavalta  

Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan opetusjaksoihin ja 

välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia toimintamuotoja käytetään. Ratkaisut 

muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä otetaan huomioon perusopetuksen toimintakulttuu-

rin kehittämisen periaatteet.  

Opintokäynnit, opintoretket ja leirikoulut UKK  

Mikä on opintokäynti?  

Opintokäynti on oppituntien ja koulun työpäivän puitteissa tehtävä retki esimerkiksi uimahalliin, museoon, 

konserttiin, luontokohteeseen ja niin edelleen. Ruokailu järjestetään normaalisti koulussa. Opintokäynti ei 

edellytä erillistä suunnitelmaa. Turvallisuuteen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota. 

Mikä on opintoretki?  

Opintokäynti muuttuu opintoretkeksi, mikäli ruokailu tapahtuu muualla kuin koulussa tai retki ylittää työ-

järjestyksen mukaisen koulupäivän pituuden. Opintoretken vuoksi voidaan muuttaa tuntijakoa. Opintoretki 

ilmoitetaan alustavasti lukuvuosisuunnitelmassa ja retken johtajan esimies hyväksyy retkisuunnitelman.  

Mikä on leirikoulu?  

Kun opintoretki laajenee yöpymiseksi, on kyseessä leirikoulu. Leirikoulun vuoksi voidan muuttaa tuntijakoa. 

Leirikoulu ilmoitetaan alustavasti lukuvuosisuunnitelmassa ja leirikoulun johtajan esimies hyväksyy leirikou-

lusuunnitelman.  

Mikä on yökoulu?  

Yökoulu lasketaan leirikouluksi, joten se vaatii vastaavat suunnitelmat. Päivän koulutunnit voidaan siirtää 

iltaan, yöpyä koululla ja jatkaa koulunkäyntiä aamulla. Seuraavaa koulupäivää ei yöpymisen vuoksi saa kui-

tenkaan lyhentää. Yöpymistiloissa tulee olla palovaroittimet.  

Koulumatkat ja koulukuljetukset  

Oppilaan oikeus koulumatkaliikuntaan 

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan 

sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja käyt-

täytymään matkaa tehdessään hyvin.  
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Koulumatkakuljetusten valvonta ja tiedottaminen 

Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvallisuu-

desta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Niistä sekä kuljetusjärjestelyistä tie-

dotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta 

kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden 

huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian selvittämisessä. 

5.6 Paikalliset kirjaukset  
 

Paikallisuus  

Koulutyön käytännön järjestämisestä päätettäessä kiinnitetään huomiota siihen, että ratkaisut tukevat kas-

vatuksen ja opetuksen tavoitteiden saavuttamista ja edistävät perusopetuksen yhtenäisyyttä rakentavaa 

toimintakulttuuria. Kaikkien tässä käsiteltävien asioiden osalta koulukohtaiset ratkaisut, työn ja vastuunjako 

sekä muu käytännön toteutus täsmennetään koulukohtaisessa lukuvuosisuunnitelmassa.  

Yhteinen vastuu koulupäivästä sekä yhteistyö  

Sivistystoimenjohtaja ja kuljetusyrittäjät sopivat yhteiset pelisäännöt, joita koulukuljetuksissa noudatetaan.  

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  

 mitkä ovat keskeiset tavoitteet ja toimintatavat hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yh-

teistyön järjestämiseksi  

 miten yhteistyö kunnan/koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa organisoidaan 

ja miten sitä seurataan ja kehitetään, erityisesti  

 miten huolehditaan oppilaiden osallisuuden toteutumisesta  

 mitkä ovat kodin ja koulun yhteistyön keskeiset tavoitteet ja järjestämiskäytännöt. 

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  
Mikäli opetuksen järjestäjä katsoo tarpeelliseksi järjestää opetusta etäyhteyksin, opetussuunnitelmaa päivi-

tetään tältä osin.  

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu  
Mikäli toteutetaan mahdollisuudet edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opinto-ohjelman 

mukaisesti, päättää siitä koulun rehtori.  

Yhdysluokkaopetus 
Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. 

Yhdysluokissa opetus järjestetään:  

 äidinkieli, matematiikka, A1-kieli (englanti), B1-kieli (ruotsi) vuosiluokittain.  

 muut aineet opetetaan yhdysluokkaopetuksena, lukuaineet vuorokursseittain.  

Oppiaineiden vuosiviikkotunnit määräytyvät Kittilän kunnan tuntijakopäätöksen mukaisesti. 

Joustava perusopetus  

Mikäli opetuksen järjestäjä katsoo tarpeelliseksi joustavan perusopetuksen järjestämisen, opetussuunnitel-

maa päivitetään tältä osin.  
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Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  

Kerhotoimintaa järjestetään olemassa olevien resurssien mukaisesti.  

Kerhotoimintaa toteutetaan koulun omana toimintana, yhteistyötahojen kanssa tai iltapäiväkerhon yhtey-

dessä.  

Koulukirjastotoiminta toteutetaan yhteistyössä Kittilän pääkirjaston kanssa, sivukylillä on mahdollisuus kir-

jastoauton käyttöön.  

Koulut voivat ylläpitää myös omia kirjastoja.  

Kouluruokailu:  

 oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria 

 oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen - otetaan 

huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys 

 -ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista 

osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita  

 ruokailussa huomioidaan oppilaiden erityistarpeet 

Koulumatkoista ja kuljetuksista sekä niihin liittyvistä toimintatavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille: 

 odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta turvallisuudesta huo-

lehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä  

 koulu ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häi-

rinnästä  

Aamu- ja iltapäivätoiminta  

Kittilän kunnan aamu- ja iltapäivätoimen toimintasuunnitelma: https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/aji 

  

LUKU 6. Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi pe-

rusopetuksessa 
 

6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa 
 

Perusopetuslain1 ja -asetuksen2 mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa teh-

tävää. Arvioinnin tehtävänä on 

- ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arvi-

ointi).  

                                                           
1 Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom. 
2 Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom. 

https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/aji
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- määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen ar-

viointi). 

 

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun 

ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin 

avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet. 

Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa arvioinnin yleisiä periaatteita. Kouluissa tulee olla yh-

tenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjes-

täjä seuraa arvioinnin periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin kehitty-

mistä. 

 

6.1.1 Formatiivinen arviointi 
Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoit-

teisiin. Formatiivinen arviointi auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksi-

aan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen ar-

viointi on osa opetusta. 

Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen tulee auttaa oppilasta ym-

märtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin 

sekä se, miten voi parantaa suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.  

Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia. Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana 

itsearvioinnin ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Niitä tulee harjoitella osana kaik-

kien oppiaineiden opiskelua. Itsearviointi ja vertaispalaute eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan 

tai sanalliseen arvioon.  

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukai-

sella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suo-

riutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opin-

tojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.3 

Formatiivista arviointia tehdään aina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen ja paikal-

lisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyjen oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.  

 

6.1.2 Summatiivinen arviointi 
Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on kuvata, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut opetus-
suunnitelmassa oppiaineille asetetut tavoitteet.  
Summatiivinen arviointi tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päätty-
essä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin myös lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opinto-
jen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.4 Kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan 

                                                           
3 Perusopetusasetus 10 §  
4 Perusopetusasetus 10 §  
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lukuvuositodistus, jota varten tehdään summatiivinen arviointi siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna 
saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös 
käyttäytymisen arviointi.5 

Summatiivinen arviointi tehdään suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin 

ja niiden pohjalta paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden tavoit-

teisiin. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuo-

den suoriutumisesta. Päättöarviointi kohdistuu oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen oppi-

määrän päättyessä.  

 

Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmu-

kaisella tavalla. Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen 

suoriutumistaan arvioidaan.  

Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yh-

dessä.6  

 

Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arvi-

ointiin.  

6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet  
 
Arvioinnissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita jokaisella vuosiluokalla.  

Arviointi on yhdenvertaista 

 

Arviointi perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun. Vuosiluokkien 1–8 päät-

teeksi annetun lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen päättöarvioinnin tulee perustua perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa täsmennettyihin tavoit-

teisiin. Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, työs-

kentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan. Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin pe-

rustein. 

 

Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta 

Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä. Tämä edellyttää vuoro-

vaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistä-

miseksi. Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnista-

minen ja kannustaminen.  

Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena 

on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi 

                                                           
5 Perusopetusasetus 10 § 2 mom. 
6 Perusopetusasetus 13 § 1 mom. 
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tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. 7 Oppilaalla ja huoltajalla on 

oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. 8 

 

Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista  

 

Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja varmistettava arviointiperiaat-

teiden yhtenäisyys koulussa. Arviointia toteutetaan sekä lukuvuoden aikana, että sen päättyessä. Arvioinnin 

tulee kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi. Opettaja to-

teuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.  

 

Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai 

muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

 

Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan oppilaiden tarpeiden mukaisesti. 

Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien 

yhteistyö kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin johdonmukaisuuden toteutumiseksi. 

 

Arviointi on monipuolista  

 

Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan monipuolisesti. 9 Monipuolinen 

arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja valitsee arviointimenetelmät arvioinnin 

tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppilaalle tulee tarjota mah-

dollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin 

keinoin. Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän 

avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja tavoitteita.  

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden 

tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle ase-

tettuihin tavoitteisiin. 

 

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, 

oppiaineiden tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien päät-

teeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan 

ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen suorituksiaan 

arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän yhteisiin tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyt-

täen.   

                                                           
7 Perusopetusasetus 10 § 1 mom. 
8 Perusopetusasetus 13 § 2 mom. 
9 Perusopetuslaki 22 § 1 mom. 
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Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituk-

sia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-

telmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen tason määritte-

lyssä ei käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. Oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetus-

tikaan näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa.   

Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa toiminta-alueittain määriteltyihin 

tavoitteisiin. 

 

Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen erityisten painoalueiden mukai-

sesti, hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä käyttäen.  

Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset 

Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Oppilai-

den erilaiset tavat oppia ja työskennellä otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei osaamisen osoittami-

selle ole esteitä. 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Oppimisen tuen tarpeet sekä 

muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppi-

laalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. 

Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kieli-

taidon taso koulun opetuskielessä sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä 

 

6.3 Oppimisen ja osaamisen arviointi 
 
Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja osaamiseen. Oppimisen arviointi liittyy oppi-

misprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan palautteeseen. Osaamisen arviointi puolestaan kohdistuu 

oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon. Oppilaan oppimista ohjataan ja osaamista arvioidaan 

aina suhteessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille määriteltyihin ja paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin tavoitteisiin.  

Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, 

tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä eri vuosiluokkien päätteeksi annettavassa arvioinnissa ja päättö-

arvioinnissa.  

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä. Kun opettaja toteut-

taa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen 

tavoitealueet arvioiduiksi.  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia 

arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyjä arviointikriteerejä käyttäen.   
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Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituk-

sia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunni-

telmassa (HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrit-

telyssä käytetä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä.  

 

6.4 Työskentelyn arviointi 
 
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä ei siis arvioida oppiaineista erillisenä. 

Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin ja paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työsken-

telytaitojen tavoitteisiin. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien mukai-

sesti, tulee myös työskentely arvioiduksi. 

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa työskennellä itsenäisesti ja yh-

dessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen 

sekä taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa. 

Oppilaan työskentelyyn liittyviä erityistarpeita tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilö-

kohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon 

työskentelyn arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

6.5 Käyttäytymisen arviointi 
 
Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin ta-

voitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoi-

hin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu 

arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. 

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henki-

lökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon 

käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 

6.6 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana 
 

6.6.1 Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain  
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiai-

neissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion.10   

                                                           
10 Perusopetusasetus 11 § 1 mom. 
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Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa jossakin oppiai-

neessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväk-

sytysti.  Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai use-

ammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty.   

Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee siitä tie-

dottaa lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajaa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi. Ennen 

luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa 

asianomaisessa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä.11 Mahdollisuuksia voidaan 

antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lu-

kuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja 

muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, vuosiluokalle jättämisestä voidaan 

koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistukseen ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluo-

kan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä näytössä on vuosiluokalta siirtymi-

sen edellytys.  

Oppilas voidaan myös jättää vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos se katsotaan hänen 

yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee tällöin 

varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.12  

 

6.6.2 Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan  
Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan vuosiluokkiin sitomattomasti oman 

opinto-ohjelman mukaisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään opintokokonaisuuksista, joiden 

suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa etenemiseen asianomaisessa oppiaineessa. Oman 

opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lu-

kuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan 

eteenpäin.13   

Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen, jonka 

myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat.  Oman opinto-ohjelman mukaisesti 

etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Yhdeksän-

nellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuk-

sen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai eroaa koulusta. 14 

 

 

                                                           
11 Perusopetusasetus 11 § 1 ja 2 mom. 
12 Perusopetusasetus 11 § 2 mom. 
13 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 
14 Perusopetusasetus 11 § 3 mom. 
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6.7 Lukuvuoden päätteeksi arvioitavat yhteiset oppiaineet ja valinnaiset ai-

neet 
 
Perusopetuksessa kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat yhteiset oppiaineet arvioidaan kunkin luku-

vuoden päätteeksi erillisinä.15 Arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimai-

nen kieli, vieraat kielet, matematiikka, ympäristöoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, us-

konto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotita-

lous.  Lukuvuositodistukseen merkitään sanallinen arvio tai arvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut 

opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden tavoitteet lukuvuoden aikana.  

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 

oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla 

niillä vuosiluokilla, joilla hän niitä opiskelee. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suori-

tetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä sanallista arviota tai arvosanaa.  

Monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa opiskellut oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä monialaisten oppi-

miskokonaisuuksien opiskelun yhteydessä annetut näytöt otetaan huomioon kunkin oppiaineen arvosanaa 

muodostettaessa. Oppiainekohtainen arviointi tulee suunnitella ja olla oppilaiden tiedossa jo oppimiskoko-

naisuuden alkaessa. Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ei anneta erillisiä sanallisia arvioita tai arvosa-

noja.  

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, ar-

vioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista 

oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä.  

Perusopetuksen tuntijaon mukaiset valinnaiset aineet arvioidaan vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjän 

päätöksen mukaisesti joko sanallisesti tai numeroin. Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vuosiviikkotunnin laajui-

sista valinnaisista aineista annetaan numeroarvosana. 

6.8 Perusopetuksen päättöarviointi 
 
Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Päät-
töarvioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa 
kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättötodistus annetaan pe-
rusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vä-
hintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti.  

Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa oppiaineen op-

pimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioin-

nin kriteereitä.  

                                                           
15 Perusopetusasetus 10 § 2 mom. 
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6.8.1 Päättöarvosanan muodostaminen 
 

Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan osoittaman osaamisen tasoon suhteessa oppiaineen 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-

mioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoit-

teet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen 

tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta 

osaaminen on osoitettu vuosiluokilla 7 ja 8, arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehtäessä. Näihin 

tavoitteisiin perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä. 

Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Parem-

man osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suo-

riutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.  

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan myös päättöarvioinnissa.  

 

6.8.2 Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi  

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen suoriutumis-

taan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä.  Jos oppi-

las opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan 

suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 

(HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin, ei päättöarvi-

oinnin kriteereihin.  

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltujen oppiaineiden arvioinnissa voidaan antaa numeroar-

vosanan sijaan sanallinen arvio myös päättöarvioinnissa. Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta sil-

loin, kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen 

tasoa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen oppiainei-

den yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin sen mukaan, mitä oppilaan erityistä tukea koske-

vassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintoko-

konaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtai-

sessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin tavoitteisiin, ja jokaisesta 

toiminta-alueesta annetaan sanallinen arvio. 

 

6.8.3. Arvioitavat yhteiset oppiaineet päättöarvioinnissa 
 
Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, 

toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, us-
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konto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotita-

lous. Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason 

kussakin oppiaineessa.  

 

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen määriteltyä eri kielen 

oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppi-

määrät.  

 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, 

arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppi-

las on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen. 

 

Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä16 tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin perus-

opetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida. Oppiaineen opiske-

lusta vapauttamiseen tulee olla erityisen painavat syyt ja sen tulee perustua jokaisen oppilaan osalta yksi-

lölliseen ratkaisuun.  

 

6.8.4 Taide- ja taitoaineiden oppimäärien arviointi päättöarvioinnissa 
 
Kaikille oppilaille yhteisiä taide- ja taitoaineita ovat musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. Pai-

kallinen tuntijako ja mahdolliset oppilaiden omat valinnat vaikuttavat siihen, milloin oppilaille annetaan 

päättötodistukseen tuleva arvosana eri taide- ja taitoaineissa. 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 

oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Taide- 

ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja suoritetuista opinnoista ei anneta päättötodistukseen 

erillistä arvosanaa.  

Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään näihin oppiaineisiin perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin 

taide- ja taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, 

on opiskeltu. Kunkin taide- ja taitoaineen osalta päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskeleman oppi-

määrän laajuus.  

6.8.5 Valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, ar-

vioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista 

oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty- merkinnällä. Yhteiseen oppiai-

neeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa osoitettu osaaminen voi korottaa kysei-

sen oppiaineen päättöarvosanaa. Tämä korottamisen periaate tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitel-

maan.  

 

                                                           
16 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
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6.8.6 Johonkin oppiaineeseen painottuva opetus ja päättöarviointi 
 

Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai toteuttaa 

kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa tai kielessä yleensä kor-

keammat kuin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenver-

taisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutu-

mista kuitenkin arvioida perusopetuksen päättyessä suhteessa oppiaineiden tavoitteisiin.  Osaamisen tason 

määrittämisessä käytetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin 

kriteerejä.  

Jos painotettu opetus toteutetaan käyttäen valinnaisten aineiden vuosiviikkotunteja, arviointi suoritetaan 

näiden tuntien osalta valinnaisten aineiden arvioinnin periaatteita noudattaen. Kaksikielisessä opetuksessa 

oppilaan opiskeleman kohde- tai kielikylpykielen osaaminen arvioidaan vieraiden kielten tai toisen kotimai-

sen kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien mukaan. 

Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja erillisellä 

todistuksen liitteellä.  

6.9 Poissaolojen vaikutukset arviointiin 

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä syystä tilapäisesti 

myönnetty siitä vapautusta.17 Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain toi-

sin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.18  

Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle tarjottuihin 

näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole hyväksyttyjä suorituksia suhteessa paikallisessa opetussuunnitel-

massa määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn arvosanan lukuvuosito-

distukseen.  

6.10 Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

Mahdollisuus arvioinnin uusimiseen ja oikaisuun koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja 

vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle ja huoltajan 

on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori 

ja oppilaan opettajat yhdessä.19 

6.11 Todistukset 
 
Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat 
 

1. lukuvuositodistus 

2. välitodistus 

                                                           
17 Perusopetuslaki 35 § 
18 Perusopetuslaki 18 § 1 mom. 
19 Perusopetusasetus 19 § 
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3. erotodistus 

4. päättötodistus. 

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

 

6.11.1 Sanalliset arviot ja numeroarvosanat todistuksissa 
 
Vuosiluokilla 1–3 arviointi lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin annetaan sanallinen arvio tai 

numeroarvosana opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuk-

sesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty.   

Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa annetaan numeroarvosanat.  

Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan numeroarvosanat. Nume-

roarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen liitteenä.  

Käyttäytymisestä annetaan numeroarvosana lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa vuosi-

luokilla 4–8. Jos käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liit-

teellä. Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteenä. 

Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.  

Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, 

joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.20 Yksilöllistetyistä oppimääristä annetaan sanalli-

nen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Toiminta-alueittain annettavassa 

opetuksessa käytetään sanallista arviota. 

 

6.11.2    Lukuvuositodistus 
 
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun ottamatta 

vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen. Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-

ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, missä määrin oppilas on saavuttanut 

asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Lukuvuositodistus on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luo-

kalle tai hänen jättämisestään luokalle.  

Kun todistuksessa käytetään numeroarvosanaa, todistukseen merkitään myös arviointiasteikko21.  

Sanallista arviota voidaan käyttää lukuvuositodistuksissa vuosiluokilla 1–3. Sanallisistakin arvioista tulee 

käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuu-

luvassa oppiaineessa.  

Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todis-

tukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, se annetaan todistuksen liitteenä.  

                                                           
20 Perusopetusasetus 10 § 4 mom. 
21 Perusopetusasetus 10 § 3 mom. 
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Uskonnon ja elämänkatsomustiedon sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään lukuvuositodistukseen 

ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa op-

piainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos op-

pilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa sanallinen arvio tai numeroarvosana merkitään todis-

tukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan anta-

masta opetuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä todistukseen.  

Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opiskelema 

kohde- tai kielikylpykieli. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 

mukaan, lisätään numeroarvosanan tai sanallisen arvion perään tähti (*). Todistuksen lisätietoja-kohdassa 

mainitaan, että oppilas on opiskellut nämä oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  

Lukuvuositodistukseen merkitään: 

  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut 

tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä 

valinnaisessa aineessa 
- arvio oppilaan käyttäytymisestä 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään numeroita 
- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden mukainen. 
 

 

6.11.3 Välitodistus 

Opetuksen järjestäjä päättää mahdollisten välitodistusten antamisesta. Välitodistus annetaan samoin pe-

rustein kuin lukuvuositodistus.  

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista 

varten.  

Välitodistukseen merkitään: 
 

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
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- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut 

tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä 

valinnaisessa aineessa 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla jatko-opintoihin hakeutumista varten an-

nettavaa välitodistusta) 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään numeroita 
- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteiden mukainen. 
 

6.11.4 Erotodistus 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun, eroaa kesken perusopetuksen oppimäärän 

suorittamista koulusta22 tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Eroto-

distuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuk-

sista. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään 

toiseen kouluun. 

Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen 

arvioita. 

Erotodistukseen merkitään: 
  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan nimi ja syntymäaika  
- todistuksen antamispäivä  
- rehtorin allekirjoitus 
- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut 

tavoitteet  
- opintojen laajuus vuosiviikkotunteina kyseisellä vuosiluokalla jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä 

valinnaisessa aineessa 
- oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 

kotimainen kieli ja vieraat kielet 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko, jos todistukseen merkitään numeroita 
- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien opetussuunnitelman perus-

teiden mukainen. 
 

                                                           
22 Perusopetusasetus 12 § 1 mom. 
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6.11.5 Perusopetuksen päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistus annetaan 9. vuosiluokan koulutyön päättyessä oppilaalle, jonka suoriutumi-

nen suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa 

kuuluvissa oppiaineissa.  Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi 

(5) ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.  

Päättötodistukseen merkitään: 

  

- todistuksen nimi 
- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi  
- koulun opetuskieli 
- oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  

- todistuksen antamispäivä  
- rehtorin allekirjoitus  
- yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (5–10) ja 

sanoin (välttävä–erinomainen)  
- opintojen laajuus vuosiluokilla 7–9 jokaisessa yhteisessä oppiaineessa sekä valinnaisessa aineessa  
- suoritettu oppimäärä tai oppimäärät seuraavista oppiaineista: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimai-

nen kieli ja vieraat kielet 
- maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustu-

mista 
- perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko 
- maininta siitä, että todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden mukainen 
- maininta siitä, että perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen ja 

muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. 
 

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan opiskelemien yhteisen oppiaineiden ja valinnaisten aineiden laajuus merkitään 

päättötodistukseen vuosiviikkotunteina. 

 

Jos oppilas on opiskellut kaksikielisessä opetuksessa, päättötodistukseen merkitään oppilaan opiskelema 

kohde- tai kielikylpykieli. 

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon numeroarvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”us-

konto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opis-

kelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, 

hänen saamansa numeroarvosana merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuk-

sen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua numero-

arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.  

Oppilaan oman äidinkielen opetuksesta mahdollisesti saatua sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei mer-

kitä päättötodistukseen. 

Jos oppilas on opiskellut yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, myös 

päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa 
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myös numeroarviointia. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen 

lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllis-

tetyn oppimäärän mukaan.  

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättötodistus on sanallinen. 

Päättötodistukseen merkitään arvosanat niistä erityisessä tutkinnossa suoritetuista oppiaineista, jotka on 

suoritettu ennen päättötodistuksen antamista. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä sanallinen liite alle 

kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunniste-

tiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimää-

rän, merkitään päättötodistukseen numeroarvosana.  Yhteisiin oppiaineisiin liittyvistä syventävistä nume-

roin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään päättötodistukseen yhteisen oppiaineen nimen alle valin-

naisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppi-

laan suorittamat syventävät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiai-

neen alle. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä syventävistä valinnaisista aineista ja täl-

laisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvi-

oitavan valinnaisen oppiaineen nimen alle merkitään valinnaisen aineen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja 

merkintä ”hyväksytty”.  

 

Ne valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen 

otsikon ”soveltavat valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä sekä arvio joko 

numeroarvosanana tai merkinnällä ”hyväksytty”.  

 

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun vaihdon yhteydessä, 

päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan 

numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laa-

juisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee 

merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan 

suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanalli-

nen arvio ”hyväksytty” suoritetusta vuosiviikkotuntimäärästä riippuen.  

 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa 

valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2- kielestä, arvosana jätetään pois ja päättötodistukseen tulee 

merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja siitä annetaan 

numeroarvosana. 

Koulu ei voi muuttaa tai korjata jälkikäteen jo saatuun päättötodistukseen kirjattuja arvosanoja lisänäyttö-

jen perusteella. Oppilaan on hankittava uusi, erillinen todistus mahdollisesta parantuneesta osaamisesta. 

Uuden todistuksen voi saada joko osoittamalla osaamisensa erityisessä tutkinnossa23 tai opiskelemalla pe-

rusopetuksen lisäopetuksessa tai aikuisten perusopetuksessa. 

                                                           
23 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
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6.12 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset 
        
Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa 

erityisessä tutkinnossa24. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää  

perusopetusta. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat 

perusopetuksen eri oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.   

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat: 

1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 

2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 

3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta 

 

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkin-

nossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta 

tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiai-

neen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle 

annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. 

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuk-

sen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään op-

piaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiai-

neet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

 

6.13 Paikallisesti päätettävät asiat 
 

6.13.1 Kittilän kunnan alakoulut 
 
Arvioinnista tiedottaminen ja yhteistyö huoltajien kanssa   

Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria. Hyvään arviointikulttuuriin kuuluvat arvioinnin 

keskeisistä periaatteista yhdenvertaisuus, avoimuus, yhteistyö ja osallisuus, joihin Kittilän arvioinnin koko-

naisuudella yhteistyössä kotien kanssa pyritään.   

Huoltajien kanssa keskustellaan ja heitä tiedotetaan koulutyön tavoitteista ja koulun arviointikäytänteistä. 

Lukuvuoden alussa vanhemmille toimitetaan Wilman kautta tiedot vuosiluokan oppiaineiden ja käytöksen 

arvioinnin kriteereistä.   

Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan riittävän usein 

arviointitietoa oppilaalle ja huoltajalle. Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa opetuksen tavoit-

                                                           
24 Perusopetuslaki 38 §, perusopetusasetus 23 § 
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teista ja oppimisprosessin arviointiperusteista ja monipuolisen arvioinnin toteuttamisesta. Kittilässä toteu-

tetaan 1.luokan marras-joulukuussa Lapset puheeksi –keskustelu, minkä yhteydessä tehdään myös oppimi-

sen tilannearviointi. Arviointikeskustelut käydään 2. ja 6. vuosiluokan kevätlukukauden alussa. Kaikkiin kes-

kusteluihin osallistuvat huoltajat/huoltaja sekä oppilas. Tarvittaessa myös muilla vuosiluokilla järjestetään 

keskusteluja huoltajien ja oppilaiden kanssa. Arviointikeskustelusta vastaa luokanopettaja ja tarvittaessa 

siihen voi osallistua myös muita opettajia.  Oppilaan, opettajan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät 

koulun ja kodin vuoropuhelua oppilaan arvioinnista, opintojen edistymisestä ja lapsen koulunkäyntiin ja hy-

vinvointiin liittyvistä tekijöistä. Arviointikeskusteluissa kuullaan oppilaan, huoltajan sekä opettajan näke-

myksiä. Keskustelun tulee olla avointa ja luottamuksellista ja siihen tulee valmistautua hyvin etukäteen. Ar-

viointikeskustelu kirjataan Wilma-järjestelmään.   

Arviointikeskustelujen sisällöt (1.lk, 2.lk, 6.lk)  

 Oppimisen edistyminen ja koulunkäynnin tilanne, edistyminen oppiaineissa, oppilaan vahvuudet, 

ohjauksen ja tuen tarve  

 Oppilaan ja huoltajan näkemykset  

Siirtymävaiheessa 2. luokalla erityisesti myös   

 Edistyminen kielellisissä valmiuksissa; kysymisen ja kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja 

taito ilmaista itseään eri keinoin  

 Edistyminen työskentelytaidoissa; taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä  

 Edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä  

Siirtymävaiheessa 6. luokalla  

 Työskentelytaitojen oppiminen ja oppimisen taitojen kehittyminen, edistyminen oppiaineissa ja 

laaja-alainen osaaminen  

Kittilässä on käytössä Wilma-järjestelmä. Opettajat kirjaavat Wilmaan opintojen aikaista arviointipalautetta, 

koearvosanat sekä oppilaan todistusarvosanat.  

  
Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet Kittilässä  

Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Kittilän opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoittei-

siin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytyminen arvioidaan omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiainei-

den arvioon. Käyttäytymisen arviointi perustuu siihen, kuinka oppilas ottaa huomioon muut ihmiset, ympä-

ristön ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.   

Oppilaalle annetaan säännöllisesti käyttäytymistä ohjaavaa palautetta. Opettajan, oppilaiden ja vanhem-

pien yhteisissä keskusteluissa käydään läpi käyttäytymisen tavoitteita sekä tarvittaessa asetetaan oppilas-

kohtaisia tavoitteita käyttäytymisen edistämiseksi tavoiteltavaan suuntaan.  

Erityisen tuen oppilaille voidaan laatia käyttäytymisen tavoitteet osana henkilökohtaisen opetuksen järjes-

tämistä koskevaa suunnitelmaa. Tällöin oppilaan käytöstä arvioidaan suhteessa henkilökohtaisiin tavoittei-

siin.  

Käyttäytymisen arvioinnin tavoitteena Kittilässä on tukea oppilasta   

 noudattamaan koulun sääntöjä ja ohjeita  

 ottamaan toiset huomioon ja antamaan työrauhan  
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 arvostamaan henkilökohtaista koskemattomuutta  

 toimimaan rehellisesti ja luotettavasti   

 hallitsemaan sosiaalisia tilanteita ja selvittämään ristiriitatilanteita  

 kantamaan vastuunsa ympäristöstä, tiloista ja välineistä  

  

Vuosiluokilla 1-3 käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti erillisellä asteikolla.    

Käyttäytymisen arviointiperusteet vuosiluokilla 1-3  

  Osaat taitavasti  Osaat melko hyvin  
  

Osaat jonkin verran  
  

1. Otat toiset myöntei-
sesti huomioon ja tulet 
toimeen toisten 
kanssa.  

Oppilas ottaa huomi-
oon muut ihmiset ja 
vaikuttaa esimerkillä 
myönteisesti muihin 
oppilaisiin.   
  
Oppilas tulee taita-
vasti toimeen toisten 
kanssa.  

Oppilas ottaa yleensä 
huomioon muut ihmi-
set.  
  
Oppilas tulee yleensä 
toimeen muiden 
kanssa.  

Oppilas ottaa vaihtelevasti 
huomioon muut ihmiset.  
  
Oppilas tulee vaihtelevasti 
toimeen muiden kanssa.  

2. Kannat vastuuta kou-
lussa tehtävästä työstä, 
huolehdit välineistä ja 
arvostat oppimisympä-
ristöäsi.  

Oppilas kantaa oma-
aloitteisesti vastuuta 
omista (myös koti-
tehtävistä) ja yhtei-
sistä tehtävistä.  
  
Oppilas huolehtii tun-
nollisesti omista ja 
yhteisistä välineistä 
sekä oppimisympäris-
töstä.  

Oppilas kantaa melko 
hyvin vastuuta omista 
(myös kotitehtävistä) ja 
yhteisistä tehtävistä.  
  
Oppilas huolehtii melko 
hyvin omista ja yhtei-
sistä välineistä sekä op-
pimisympäristöstä.   
  
Tarvitsee ajoittain aikui-
sen ohjausta.  

Oppilas kantaa jonkin ver-
ran vastuuta omista (myös 
kotitehtävistä) ja yhtei-
sistä tehtävistä.  
  
Oppilas huolehtii jonkin 
verran välineistä ja oppi-
misympäristöstä.  
  
Tarvitsee paljon aikuisen 
ohjausta.  

3. Osaat hyvät käytösta-
vat ja noudatat yhtei-
sesti sovittuja sääntöjä.  

Oppilas noudattaa 
sääntöjä ja ohjeita 
oma-aloitteisesti.  
  
Oppilas edistää 
omalla toiminnallaan 
työrauhaa.  

Oppilas noudattaa sään-
töjä ja antaa toisille työ-
rauhan yleensä.  
  
Tarvitsee ajoittain aikui-
sen ohjausta.  

Oppilas noudattaa sään-
töjä vaihtelevasti. Oppilas 
häiritsee usein työrauhaa.  
  
Tarvitsee paljon aikuisen 
ohjausta.  

 

Vuosiluokilla 4-6 käyttäytyminen arvioidaan numeroin.   

Käyttäytymisen arviointi 

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, 

temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa 

omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- 

ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.  
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Käyttäytymisen arviointiperusteet Kittilässä:  

Erinomainen (10)  

Oppilas  

- käyttäytyy huomaavaisesti ja ystävällisesti muita kohtaan  

- on rehellinen  

- luo ja ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä  

- huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti  

- noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.  

Kiitettävä (9)  

Oppilas  

- tulee toimeen muiden kanssa  

- on rehellinen  

- asennoituu myönteisesti koulutyöhön  

- ylläpitää työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä  

- huolehtii ympäristöstä sekä yhteisistä tehtävistä ja välineistä tunnollisesti ja oma-aloitteisesti  

- noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja.  

Hyvä (8)  

Oppilas 

- tulee yleensä toimeen muiden kanssa  

- on yleensä rehellinen  

- huolehtii omalta osaltaan työrauhasta 

- huolehtii pääsääntöisesti ympäristöistä ja yhteisistä tehtävistä ja välineistä  

- noudattaa pääsääntöisesti sääntöjä ja hyviä tapoja.  

Tyydyttävä (7)  

Oppilas  

- on toisinaan vaikeuksissa muiden kanssa  

- saattaa käyttäytyä vilpillisesti 

- häiritsee ajoittain työrauhaa  

- suhtautuu toisinaan huolettomasti ympäristöön sekä yhteisiin tehtäviin ja välineisiin  

- noudattaa sääntöjä ja hyviä tapoja vaihtelevasti.  

Kohtalainen (6)  

Oppilas  

- on toistuvasti vaikeuksissa muiden kanssa  

- käyttäytyy vilpillisesti  

- laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä  

- häiritsee työrauhaa usein  

- suhtautuu välinpitämättömästi sääntöihin ja hyviin tapoihin.  

Välttävä (5)  

Oppilas  
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- ei tule toimeen muiden kanssa  

- syyllistyy jatkuvasti rangaistaviin rikkomuksiin  

- halveksii ja laiminlyö ympäristöä sekä yhteisiä tehtäviä ja välineitä  

- estää muiden työskentelyn  

- ei välitä säännöistä eikä hyvistä tavoista.  

Hylätty (4) 

oppilas 

- ei sopeudu kouluyhteisöön 

- ei ole koulun kasvatus- ja kurinpitokeinoin ohjattavissa. 

  

Valinnaisten aineiden arviointi  

Valinnaisaineiden tarjonnasta, tavoitteista ja sisällöistä päätetään koulukohtaisesti.  

Ne oppiaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan 

numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti 

asteikolla hyväksytty -merkinnällä.  Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen 

aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.  

Opinnoissa eteneminen, vuosiluokalta siirtyminen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt  

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalla, jos hän on saavuttanut vähintään välttävään sanalliseen tai nu-

meeriseen arvosanaan vaadittavat tiedot ja taidot kaikissa opetussuunnitelmassa määritellyissä vuosiluo-

kan oppiaineissa. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle myös, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituk-

sia, jos arvioidaan, että hän kykenee saavuttamaan seuraavan vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti.   

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppi-

määrään kuuluvassa aineessa on hylätty. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossain oppiaineessa on 

vaarassa tulla hylätyksi, tulee siitä tiedottaa huoltajaa lukuvuoden aikana hyvissä ajoin sekä sopia toimenpi-

teistä oppimisen tukemiseksi.   

Oppilaalle varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät osaa-

misen tavoitteet erillisessä näytössä. Mahdollisuus osallistua erilliseen näyttöön järjestetään kaksi kertaa 

lukuvuodessa, syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttö-

mahdollisuuksia.   

Mikäli suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä 

ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan tavoitteet, joiden hyväksytty saavuttaminen erilli-

sellä kokeella on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.   

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä hänen 

yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksen mukaisena. Oppilaan huoltaja voi tehdä esityksen vuosi-

luokalle jättämisestä tai huoltajalle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Ope-

tuksen järjestäjä päättää luokalle jättämisestä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.   

  
Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvi-
oinnissa 
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Oppilaalle annetaan välitodistus 3.-6. luokilla sekä lukuvuositodistus 1.-6. luokilla. Lukuvuosiarviointi perus-

tuu opetussuunnitelmassa vuosiluokan oppiaineille asetettuihin, paikallisesti tarkennettuihin tavoitteisiin. 

Lukuvuositodistukseen merkitään arvio siitä, kuinka oppilas on saavuttanut opinto-ohjelmansa tavoitteet 

lukuvuoden aikana.   

Lukuvuosiarvioinnin tavoitteet ja kriteerit ovat vuosiluokalla 6 valtakunnalliset, muilla vuosiluokilla ne on 

päätetty paikallisesti.   

Kittilässä vuosiluokkien 1-3 arviointi on sanallista. Kaikki oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet 

arvioidaan erillisinä asteikolla tavoitteet saavutettu hyväksytysti/tavoitteet saavuttamatta. Todistuksiin tu-

lee merkintä oppimäärän laajuudesta vuosiviikkotunteina. Ensimmäisellä ja toisella luokalla lukuvuositodis-

tuksen yhteydessä oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan oppimista arvioidaan erillisellä 

liitteellä.   

Vuosiluokilla 4-6 käytetään kaikille yhteisten oppiaineiden arvioinnissa numeroarviointia. Osaamisen tason 

määrittely pohjautuu opetussuunnitelmassa kuvattuihin, paikallisesti tarkennettuihin oppimisen tavoittei-

siin.  

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan yksilöllistettyjen oppi-

aineiden kohdalla henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan kirjattujen tavoittei-

den mukaan, eikä osaamisen tason määrittelyssä näissä oppiaineissa käytetä opetussuunnitelman perustei-

den arviointikriteerejä.   

TOIMINTA-ALUEITTAN OPISKELU, mikäli oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain ja perus-

tuu HOJKS:n tavoitteisiin, oppilaan arviointi on sanallista koko perusopetuksen ajan ja jokaisesta toiminta-

alueesta annetaan sanallinen arvio.   

Lukuvuositodistukseen merkitään arvio käyttäytymisestä. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Kittilän kun-

nan opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.  

Käyttäytymistä arvioidaan omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineista saatavaan arvioon.   

Välitodistukset  

Kittilän kunnassa annetaan 3.-6. luokilla välitodistus syyslukukauden päätteeksi. Ensimmäisellä ja toisella 

vuosiluokalla oppimista arvioidaan arviointikeskustelussa yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.    

Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja niiden ajankohdat  

Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa 

erityisessä tutkinnossa24. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Erityi-

seen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri 

oppiaineiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja.   

Erityisessä tutkinnossa käytettävät todistukset ovat:  

1. todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta   

2. todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä  

3. todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta  

Jos oppilas tai muu henkilö suorittaa perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tutkin-

nossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta. Todistuksesta 
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tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiai-

neen suoritukset. Vain osan perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, suorittaneelle 

annetaan todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä.   

Jos perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuk-

sen koko oppimäärän suorittamisesta.  

Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suoritetuista oppiaineista merkitään op-

piaineen nimi, oppimäärä sekä arvosana.  

Oppivelvollisen on suoritettava hyväksytysti kaikki perusopetuksen oppimäärään kuuluvat yhteiset oppiai-

neet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta.  

 

6.13.2 Arvioinnin yleiset periaatteet Kittilän yläkoulussa  
  

Arvioinnin lähtökohta on se, että oppilaalle selvitetään oppiaineiden tavoitteet, arviointikriteerit ja arvioin-

nin perusteet. Tässä otetaan huomioon oppilaan ikäkausi. Oppilaalle annetaan riittävästi oppimista ohjaa-

vaa palautetta. Formatiivisesta arvioinnista merkittävä osa on oppilaan ja opettajan sekä oppilasryhmän 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa. Oppilaalle selvitetään formatiivisen arvioinnin merkitys: mitä arvioidaan, 

miten tietoa oppimisesta kerätään ja miten oppimista ohjaavaa palautetta annetaan. Opettaja päättää, 

miltä osin formatiivista arviointia dokumentoidaan. Opetussuunnitelman perusteet eivät kuitenkaan edel-

lytä dokumentointia.  

 

Arvioinnista ja arviointikäytänteistä tiedotetaan huoltajille Wilmassa, vanhempainilloissa, lukuvuositiedot-

teessa ja arviointikeskusteluissa. Opettaja huolehtii, että huoltaja saa tietoa oppimisen edistymisestä ja ta-

voitteiden saavuttamisesta. Opettajat kirjaavat Wilmaan opintojen aikaista arviointipalautetta, koearvosa-

nat, arviointikeskustelut sekä oppilaan todistusarvosanat. Wilmaa käytetään myös oppilaiden itsearvioinnin 

välineenä. Kittilän yläkoulussa välitodistus annetaan jakson 3A päätyttyä. Väliarviointi ja lukuvuosiarvi-

ointi toteutetaan vuosiluokilla 7-9 numeerisena arviointina. Todistukseen voidaan antaa lisäksi muuta sa-

nallista arviointia. 

   

Kittilässä opettajan antaman arvioinnin tulee olla monipuolista, kannustavaa ja oppimista ohjaavaa. Arvi-

ointikriteerit tehdään oppilaille ja huoltajille näkyviksi jo lukuvuoden alussa. Opiskeluun kuuluu ohjattua 

itse- ja vertaisarviointia. Työtapojen valinta tukee monipuolisen arvioinnin toteutumista. Vuosiluokilla 7-

9 aineenopettajan tulee antaa henkilökohtaista palautetta sekä tiedottaa huoltajille oppilaan edistymisestä 

oppiaineessa muutenkin kuin summatiivisten kokeiden arvosanat ilmoittamalla. 

   

Päättöarvioinnin kriteereistä, tavoitteista, ja arviointiperusteista kerrotaan huoltajille joko 7. luokan van-

hempainillassa tai muuten opettajan parhaaksi katsomalla tavalla, koska joidenkin oppiaineiden yhteinen 

oppimäärä päättyy seitsemännen vuosiluokan aikana. Valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sisälty-

vät Kittilän yläkoulun opetussuunnitelmaan. Päättöarvosana muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän 

opetus päättyy. Mikäli oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7 tai 8, kyseinen päättöarvosana 

kirjataan lukuvuositodistukseen ja välitodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhtei-

sinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimäärää ja ne myös arvioidaan osana tätä ope-

tusta. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa vuosiluokilla 7-9, kun kunkin taide- ja taitoaineen koko oppi-

määrä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, on opiskeltu.   
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6.13.3 Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet  
  

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä 

noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen 

arviointi perustuu Kittilän yläkoulussa kunnan opetussuunnitelman arvopohjaan.   

 

Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa numeerisena omana kokonaisuutenaan eikä se vaikuta oppiai-

neesta saatavaan arvosanaan. Käyttäytyminen arvioidaan kaikilla vuosiluokilla samoin kriteerein, ikäkausi 

huomioiden. Arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin omi-

naisuuksiin.   
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Kittilän yläkoulu käyttäytymisen kriteerit vuosiluokilla 7-9  
 

  
              
Arviointi-
kohde  
     

  
  

Erinomainen 
(10)  
  

  
  
Kiitettävä (9)  
  

  
  
Hyvä (8)   
  

  
  
Tyydyttävä (7)   

  
  
Kohtalainen (6)  
  

  
  
Vält-
tävä (5)  
  

  
Käytösta-
vat  

  
Käyttäytyy esi-
merkillisen  
huomaavai-
sesti ja autta-
vaisesti  
kaikkia koh-
taan.  

  
Käyttäy-
tyy pääsään-
töisesti huo-
maavaisesti ja 
auttavaisesti 
muita koh-
taan.  

  
Käyttäytyy 
asiallisesti ti-
lanteeseen 
sopivalla ta-
valla hyvien 
käytöstapo-
jen mukai-
sesti.  
  

  
Käyttäytyy 
useimmiten ti-
lanteeseen so-
pivalla tavalla.  

  
Hyvien tapojen 
noudattamisessa 
on vaikeuksia.  

  
Ei nou-
data hyviä 
tapoja.  

  
Tehtävistä 
huolehtimi-
nen   
  
  

  
Kantaa oma-
aloitteisesti 
vastuuta 
omista ja yh-
teisistä tehtä-
vistä.  

  
Kantaa vas-
tuuta omista 
ja yhteisistä 
tehtävistä.   

  
Kantaa pää-
sääntöisesti 
vastuuta 
omista ja yh-
teisistä teh-
tävistä.  

  
Kantaa vaihtele-
vasti vastuuta 
omista ja yhtei-
sistä tehtävistä.  

  
Ei kanna vas-
tuuta  
omista eikä yh-
teisistä tehtä-
vistä.  

  
Laimin-
lyö omia 
sekä yhtei-
siä tehtä-
viä.   

  
Välineistä 
ja oppimis-
ympäris-
töistä huo-
lehtiminen  
  

  
Huolehtii tun-
nollisesti  
omista ja yh-
teisistä väli-
neistä sekä   
oppimisympä-
ristöistä   

  
Huolehtii 
omista ja yh-
teisistä väli-
neistä sekä 
oppimisym-
päristöistä.  
  

  
Huoleh-
tii pääsään-
töisesti  
omista ja yh-
teisistä väli-
neistä sekä 
oppimisym-
päristöistä.  
  

  
Huolehtii toisi-
naan välineistä 
ja oppimisym-
päristöistä.  

  
Suhtautuu huo-
lettomasti väli-
neisiin ja   
oppimisympäris-
töihin.  

  
Laimin-
lyö väli-
neitä ja 
ympäris-
töä.  

  
Sääntöjen 

noudatta-

minen   

  
  

  
Noudattaa yh-
teisiä   
sääntöjä ja oh-
jeita myös il-
man aikuisen 
valvontaa.  
  

  
Noudat-
taa yhteisiä   
sääntöjä ja 
ohjeita myös 
ilman aikui-
sen valvon-
taa.  
  

  
Noudattaa 
useimmiten 
yhteisiä 
sääntöjä ja 
ohjeita.  

  
Noudattaa yh-
teisiä sään-
töjä ja oh-
jeita vaihtele-
vasti.  

  
Noudattaa välin-
pitämättömästi  
yhteisiä sään-
töjä ja  
ohjeita.  
  

  
Ei nou-
data  
yhtei-
siä sään-
töjä ja oh-
jeita.  

  
Vuorovai-
kutus   
  
  

  
Toimii raken-
tavasti oman 
ryhmänsä ja 
kouluyhtei-
sönsä par-
haaksi erilai-
sissa tilan-
teissa.  

  
Ylläpitää 
omalla toi-
minnallaan 
työrauhaa.  

  
Tulee toi-
meen mui-
den kanssa ja 
toimii ryh-
mässä asialli-
sesti.  
  
Antaa toisille 
työrauhan.  

  
Tulee vaihtele-
vasti toimeen 
muiden 
kanssa ja toimii  
tuetusti ryh-
mässä.  
  
Tarvitsee oh-
jausta työrau-
han ylläpi-
dossa.  
  

  
Tulee vaihtele-
vasti toimeen 
muiden kanssa.  
  
Tarvitsee tukea 
työrauhan ylläpi-
dossa.  

  
Ei tule toi-
meen mui-
den 
kanssa.  
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6.13.4 Valinnaisten aineiden arviointi  
  
Kittilän yläkoulussa vuosiluokilla 7-9 oppilaat opiskelevat sekä oppiaineisiin liittyviä valinnaisia aineita, että 

useamman eri oppiaineen muodostamia kokonaisuuksia. Valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, 

vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviik-

kotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanalli-

sesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, 

sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.   

 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa 

valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-kielestä, arvosana jätetään pois ja päättötodistukseen tulee 

merkintä “hyväksytty”.  

  

6.13.5 Opinnoissa eteneminen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaat-

teet ja käytännöt  
  

Vuosiluokan hyväksytyn suorittamisen ja luokalta siirtymisen periaatteet sekä luokalle jättämisen periaat-

teet määräytyvät perusopetuslain, perusopetusasetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den ohjeiden mukaisesti. Päätöksen tekevät oppilasta opettavat opettajat ja rehtori yhdessä. Päätöksente-

koon osallistuu tarvittaessa koulupsykologi tai muu asiantuntija. Jos oppilas on suorittanut vuosiluokan op-

pimäärän hyväksyttävästi, hänet siirretään seuraavalle luokalle, ellei hänen yleinen opintomenestyksensä 

vaadi luokalle jättämistä. Ennen luokalle jättämistä on kuultava huoltajaa. 

  

Oppilas voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle siinäkin tapauksessa, että hänellä on jossakin aineessa hy-

lätty arvosana, jos opettajat arvioivat hänen selviävän seuraavasta vuosiluokasta. Oppilas voidaan jättää 

vuosiluokalle, mikäli hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa 

aineessa on hylätty. Oppilaalle varataan kuitenkin mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tie-

dot ja taidot asianomaisessa aineessa tai aineissa opetukseen osallistumatta.  

  

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen 

päätös. Ehdollisessa päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suo-

rittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytyksenä.  

 

Luokalle jäämistä pyritään estämään tukitoimilla sekä kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä. Jos luokalle 

jäänti uhkaa, tukitoimia laajennetaan. Tukiopetusta annetaan ensisijaisesti lukujärjestyksen ulkopuolisena 

aikana. Edellä mainitut tukitoimet toteutetaan kolmiportaisen tuen mukaisesti.   

 

Jos oppilas vuosiluokilla 7-9 on saanut hylätyn arvosanan (4) tai oppimäärän suorittamisessa on puutteita, 

aineenopettaja merkitsee arviointikirjan lisätietokenttään, mistä arvosana 4 tai puutteita-merkintä johtuu. 

Oppilaalle suunnitellaan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot asianomai-

sessa aineessa lukuvuoden aikana tuetusti tai opetukseen osallistumatta. Etenemiseen liittyvästä järjeste-

lystä vastaa aineenopettaja ja muut oppilaan tarvitseman pedagogi-sen tuen toteuttamiseen osallistuvat 

henkilöt. Jos oppilaalla on oppimissuunnitelma, siihen kirjataan tieto hylätyn arvosanan tai puutteellisen 
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suorituksen suorittamisesta. Jos tukitoimista huolimatta suoritus on hylätty, arvosanaksi merkitään 4. Oppi-

laalla on perusopetusasetuksen nojalla oikeus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa asian-

omaisessa aineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot.  

 

6.13.6 Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat  
  
Perusopetuksen oppimäärä tai sen osa voidaan suorittaa perusopetuslaissa ja -asetuksessa tarkoitetussa 

erityisessä tutkinnossa. Erityisen tutkinnon voi järjestää se, jolla on lupa järjestää perusopetusta. Erityiseen 

tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiai-

neiden yleisen oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. 

  

Erillisen tutkinnon suorittamiseksi alaikäisen oppilaan huoltaja/laillinen edustaja ottaa yhteyttä yläkoulun 

rehtoriin. Rehtori määrää suorituksia vastaanottavat ja arvioivat opettajat. Tutkivat opettajat ovat yhtey-

dessä oppivelvollisen huoltajaan ja sopivat valvonnan käytännön järjestelyistä sekä käyvät läpi huoltajan ja 

opetuksen järjestäjän vastuut ja velvoitteet. Mikäli huoltaja laatii oppivelvolliselle oman opetussuunnitel-

man, tulee suunnitelma toimittaa opetuksen järjestäjälle sekä tutkiville opettajille. Suorituksia vastaanote-

taan neljä kertaa lukuvuodessa, syys- ja kevätlukukausien puolivälissä ja niiden päätteeksi.   

 

Oppivelvollisen edistymistä arvioidaan mahdollisimman monipuolisten näyttöjen avulla. Etenkin taito- ja 

taideaineissa edistymisen arvioinnissa on tarpeen, että näyttöihin sisältyy taitojen osoittamista erilaisin 

suorituksin sekä esimerkiksi opiskelun tuotoksena syntyneiden portfolioiden avulla. Tutkivat opettajat voi-

vat pyytää näyttöjä osaamisesta erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkiva opettaja laatii arvioinnin perus-

teella oppivelvollisen edistymisestä kirjallisen selosteen, joka toimitetaan opetuksen järjestäjälle sekä oppi-

velvollisen huoltajalle.  

 

Mikäli oppivelvollinen aikoo osallistua 9. vuosiluokan kevätlukukaudella yhteishakuun, tulee huoltajan huo-

lehtia, että tarvittava näyttö oppivelvollisuuden suorittamisesta on esitetty tutkivalle opettajalle riittävän 

ajoissa ennen yhteishaun päättymistä.   

 

LUKU 7. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  

Paikallisesti päätettävät asiat  
Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään ja kuvataan tuen järjestäminen käytännössä mahdollisimman 

konkreettisesti alla olevissa asioissa. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset 

 ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit 

 toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa 

 oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi 

 yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa  

 yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen 

tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa  
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 kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kysymyksissä  

 oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä  

Yleinen tuki  

 yleisen tuen käytännön järjestäminen 

 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken 

  yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa  

Tehostettu tuki  

 tehostetun tuen käytännön järjestäminen  

 pedagogisen arvion laadintaan liittyvät käytänteet  

 toimintatavat oppilaan tehostetun tuen aloittamisessa, toteuttamisessa ja päättämisessä 

 oppimissuunnitelman laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet  

 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman 

laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa  

 menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen arvion ja oppimissuunnitel-

man laadinnassa, tehostetun tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioin-

nissa  

Erityinen tuki 

 erityisen tuen käytännön järjestäminen 

  pedagogisen selvityksen laadintaan liittyvät käytänteet  

 oppilaan ja huoltajan kuulemiseen liittyvä menettely 

  erityisen tuen päätöksen tekeminen 

  erityisen tuen päätöksen tarkistaminen 

  toimintatavat, kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna tukena  

 HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet  

 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin-

nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa 

 menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä  

 menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja HOJKSin laadin-

nassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa  

 oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen laadintaa, eri-

tyisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista.  

 pidennetyn oppivelvollisuuden järjestäminen  

 lapsen ohjautuminen pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, monialainen yhteistyö prosessissa  

 opetuksen käytännön järjestäminen  

 yhteistyö esiopetuksen ja muun varhaiskasvatuksen kanssa sekä muu yhteistyö, eri toimijoiden vas-

tuut ja työnjako  

 yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa  

 eri oppiaineiden mahdollinen yhdistäminen oppiainekokonaisuuksiksi tai jakaminen osa- alueisiin 

sekä niiden tarkempi kuvaus  

 tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien tarkempi kuvaus toiminta-alueittain 
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Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot 

  käytännön järjestäminen  

 yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken  

 oppilaalle ja huoltajille tiedottamiseen ja oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön liitty-

vät toimintatavat 

Opetussuunnitelmassa määritellään tulkitsemis- ja avustajapalveluihin sekä muihin opetuspalveluihin ja eri-

tyisiin apuvälineisiin liittyvät hallinnolliset käytänteet ja päätöksenteko opetuksen järjestäjän päättämällä 

tavalla. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen linkkejä  

OPH: eperusteet: Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

OPH: ops2016  

OPH: ohjeita tuen järjestämiseen  

Johdanto  

Tuen ja oppilashuollon kokonaisuus  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden. Tässä luvussa määrätään 

perusopetuslain mukaisesta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Oppilashuolto sisältyy lukuun 8. 

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet  

Johdanto  

Tuen kolme tasoa 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi 

saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tu-

kiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tuki-

muotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. 

Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttu-

vaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista. 

Tuen lähtökohdat  

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan, että opetusryhmän vahvuudet ja 

oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien 

ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhtei-

söllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Ope-

tusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, 

vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 

Tuen tehtävät  

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On 

huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä 

toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantunte-
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mus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemi-

sessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallis-

tuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti. 

Oppilaan oikeus tukeen  

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 

tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edisty-

mistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä 

olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tar-

kastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin so-

pivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arvi-

ointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.  

Tuen antaminen ja jatkuminen 

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, 

ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai 

kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, pe-

rusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.  

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet Kittilässä  

Lähtökohtana on oppilaan/lapsen etu. Tuki on varhaista, oikea-aikaista, joustavaa ja pitkäjänteisesti suunni-

teltua. Tuen tarvetta arvioidaan jatkuvasti.  

Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet: 

1.Lähikouluperiaate 

Oppilaalla on oikeus opiskella lähikoulussaan. Lähikoulu on ensisijainen opetuksen järjestämispaikka. Kitti-

lässä erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan yleisopetuksen luokissa. Eri-

tyistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus voidaan kuitenkin järjestää myös muussa kuin lähikoulussa, jos op-

pilaan etu sitä vaatii.  

2. Moniammatillisuus  

3. Kodin ja koulun yhteistyö  

4. Oppilashuoltopalvelut  

5. Varhainen puuttuminen --> kolmiportaisen tuen suunnittelu ja toteutus  

 Varhainen puuttuminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen nivelvaiheissa: tuen tarjoaminen 

varhaisvuosina ja tuen tarjoaminen tarpeen ilmettyä. Nivelvaiheissa erityisopettajan/erityislasten-

tarhanopettajan seulontatestit: esiopetuksessa tehdään laajasti kaikille kouluvalmiuden ryhmätut-

kimus sekä matematiikan arvioinnit (syksy, talvi, kevät) sekä 2. luokalla laajat LUKIMA-seulontates-

tit  

 Varhainen puuttuminen perusopetuksen nivelvaiheessa siirryttäessä alakoulusta yläkouluun: Ylä-

koulun opinto-ohjaaja ja erityisopettaja tapaavat alakoulun luokanopettajan ja erityisopettajan ke-

vättalvella ennen yläkouluun siirtymistä. Alakoulun erityisopettaja on tehnyt LUKIMA-seulontatestit 
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5. luokan aikana. Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä 6. luokan opettaja ja yläkoulun tuleva luokan-

valvoja tapaavat toukokuussa luokkien ryhmäjakojen selvittyä. 6. luokan opettaja ja 7. luokan luo-

kanvalvoja / aineenopettaja/ luokka voivat tavata syksyllä yläkoululla esim. 1. jakson jälkeen.  

 Kittilän yläkoulun varhaisen puuttumisen käytänteitä: tuen tarjoaminen tarpeen ilmennettyä, eri-

tyisopettaja - aineenopettaja yhteistyö/samanaikaisopettajuus ja tukea tarvitsevien havainnointi, 

poissaoloihin reagoiminen, kun opettajan huoli oppilaan oppimisesta herää -->keskustelua oppilaan 

kanssa - keskustelua muiden opettajien/erityisopettajan kanssa --> yhteys kotiin, seuranta, tarvitta-

essa monialaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoaminen (oppilaan/huoltajan suostumuk-

sella)  

 

 7.1.1 Ohjaus tuen aikana 

Ohjaus jokaisen opettajan tehtävänä  

Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 

opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalaut-

teeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamus, itsearviointi- ja oppi-

maan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan 

arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin 

tuen tarpeisiin. Näitä taitoja vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauk-

sella pyritään siihen, että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta opiske-

lustaan. 

Ohjauksen näkökulma 

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että erityiseen 

tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman oh-

jauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan tai 

HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suun-

niteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuol-

lon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön asiantuntemusta.  

Ohjaus päättövaiheessa  

Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvite-

tään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa tukea tarvit-

sevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja 

oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.  

Ohjaus tuen aikana Kittilässä  

Ohjauksen tavoitteena on antaa oppilaille välineitä itsensä kehittämiseen, yhteisössä toimimiseen ja työelä-

mään suuntautumiseen. Ohjaustyössä otetaan huomioon paikalliset olosuhteet kuten elinkeinoelämä, kult-

tuuriympäristö, luonto sekä koulutustarjonta. Ohjaustyö kouluissa toteutetaan ”kaikki ohjaavat” -periaat-

teen mukaisesti. Ohjaustyön osa-alueita ovat opiskelu ja oppiminen, kasvu ja kehitys sekä elämän suunnit-

telu ja uravalinta. Ohjaus edistää oppilaan kokonaishyvinvointia ja sitä toteutetaan moniammatillisessa yh-

teistyössä.  
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Alakoulujen opetussuunnitelmaan kirjataan kuvaus ohjauksen toteuttamisesta eri ikäkausina. Tällöin kuva-

taan mm. oppimaan oppimisen ohjaamista sekä ohjaavaa ja kannustavaa arviointia eri oppiaineissa. Kuvaus 

sisältää nivelvaiheyhteistyön muodot siirryttäessä esiopetuksesta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun. 

Siinä kuvataan myös ohjaustyö kurinpitotilanteissa ja tiedottaminen koulun toimintatavoista ja oppiaineva-

linnoista. Alakouluissa tutustutaan työelämään esimerkiksi perehtymällä koulussa toimiviin ammattiryh-

miin, huoltajien ammatteihin ja lähiympäristön yrityksiin oppilaan ikä- ja kehitystason mukaan.   

Yläkoulussa on erillinen ohjaussuunnitelma, joka on osa opetussuunnitelmaa. Ohjaussuunnitelma sisältää 

kuvauksen oppimaan oppimisesta sekä ohjaavasta ja kannustavasta arvioinnista eri oppiaineissa. Suunnitel-

massa on kuvaus siitä, mitä koulu tekee ehkäistäkseen erilaisia kasvun ja oppimisen ongelmia ja miten oppi-

laalle järjestetään tehostettua ja erityistä ohjausta. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan nivelvaiheyhteistyön 

muodot siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Siinä kuvataan myös ryhmäyty-

misen, osallisuuden ja vertaistoiminnan tukeminen, tiedottaminen valinnanmahdollisuuksista sekä amma-

tinvalintaan ja jatko-opintoihin liittyvistä toimenpiteistä sekä ohjaustyö kurinpitotilanteissa.  Ohjaussuunni-

telmassa selvitetään, miten ohjaus ja työelämään tutustuminen toteutetaan eri ikäkausina ja miten opetta-

jat hyödyntävät omassa ohjaustyössä TET-jaksoja ja yritysvierailuja.   

Ensimmäinen koulun ulkopuolella tapahtuva työelämään tutustumisjakso toteutetaan kahdeksannella luo-

kalla. Päättöluokan TET-jakso pyritään liittämään osaksi oppilaan yhteishakuprosessia.  Koulun ohjaussuun-

nitelmassa kuvataan yhteistyötä eri koulujen ja oppilaitosten, paikallisen työ- ja elinkeinoelämän sekä mui-

den, ohjauksen kannalta keskeisten toimijoiden kanssa. 

Huoltajat osallistuvat ohjauksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä ammatinvalinta- ja yhteishakupro-

sessiin oppilaan tukena. Ohjaus tehostetun ja erityisen tuen aikana on opettajan, oppilaanohjaajan ja oppi-

lashuollon muiden toimijoiden suunnitelmallista ja henkilökohtaista ohjausta oppilaille. Tällöin korostuu 

myös huoltajien osuus ohjauksessa. 

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana  
 

Yhteys kotiin  

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehi-

tystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla on tuen tarvetta, kodin ja 

koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen 

ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liit-

tyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tie-

toa niiden soveltamisesta koulun arjessa, esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen-

saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä ko-

tiin heti, kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaaran-

tumassa.  

Koteihin tiedottaminen  

Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä käy-

tettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppi-

mista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen suunnittelu ovat osa kodin 

ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan 
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kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottami-

sesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki 

perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta (katso luku 8 Op-

pilashuolto).  

Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana Kittilässä  

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja op-

pimisen tukemista.  Jokaisessa koulussa toimii johtokunta. Kirkonkylällä on Lukkarin koululla, yläkoululla ja 

lukiolla yhteinen johtokunta. Johtokunnan valitsee koululautakunta neljäksi vuodeksi. Johtokuntien ko-

koonpano sekä tehtävät on määritelty kunnan hallintosäännössä.  

Vanhemmilla on mahdollisuus tutustua koulun toimintaan koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Koulut tiedot-

tavat toiminnastaan lukuvuosi- tai muissa tiedotteissa, wilman/reissuvihkon välityksellä tai koulujen kotisi-

vuilla. Huoltajat voivat keskustella koulun edustajien kanssa koko koulun vanhempainilloissa, luokkien van-

hempainilloissa, sekä muissa yksittäistä oppilasta koskevissa tapaamisissa. Oppilaille ja huoltajille annetaan 

tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. 

Koulut tiedottavat huoltajille oppilashuollon sekä sen eri yhteistyötahojen toiminnasta sekä toimintata-

voista eri ongelmatilanteissa. Oppilaiden poissaoloja seuraa esiluokanopettaja/luokanopettaja/luokanval-

voja. Kodin ja koulun välisen yhteistyön arviointia voidaan toteuttaa mm. erilaisten kyselyjen avulla. 

 

7.2 Yleinen tuki  
 

Ennakoiva tuki  

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vai-

keuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henki-

löstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomi-

oon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.  

Yleisen tuen aloittaminen 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä 

pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloitta-

minen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.  

Yleisen tuen muodot  

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki 

järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yh-

teistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityi-

sen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. 

Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauk-

sen keinoin. 

Yleisen tuen oppimissuunnitelma  
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Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää 

soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidem-

mälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.  

Yleinen tuki Kittilässä  

Oppilaan tukemisen ajatus sisältyy kaikkeen kasvatukseen ja opetukseen. Oppilasta tuetaan eri keinoin ta-

voitteiden saavuttamisessa. Opettaja arvioi oppilaittensa kehitystä ja edistymistä, havainnoi tuen tarpeita ja 

suunnittelee oppimisympäristön, opetuksen ja mahdolliset tukitoimet sekä oppilaille annettavan palaut-

teen sen mukaisesti. Tukimuotoina perusopetuksessa painottuvat eriyttäminen, tukiopetus, ennakoiva tu-

kiopetus ja oppilaan ohjaus sekä osa-aikainen erityisopetus. Kaikki toiminta tapahtuu yhteistyössä eri toimi-

joiden kesken sekä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Oppimissuunnitelma voidaan laatia osana yleistä tukea ja se voi sisältää samoja osa-alueita kuin tehostetun 

tuen oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman kirjaamisessa voi käyttää tehostettua tukea varten laadit-

tuja pedagogisen arvion ja oppimissuunnitelman lomakkeita. Oppimissuunnitelman laatii luokanopettaja/ 

aineenopettaja yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Lomakkeet: Pedagoginen arvio ja Oppimissuunnitelma 

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki   

7.3 Tehostettu tuki 
 

Johdanto 

Säännöllinen tai monipuolinen tuki  

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita 

tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimis-

suunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tar-

peiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan, kun oppilas 

sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pit-

käjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki 

annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.  

Tehostetun tuen muodot  

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen 

tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esi-

merkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön 

merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä 

ja ylläpitäjänä vahvistetaan.  

Tehostetun tuen järjestäminen  

Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirja-

taan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan 

oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin 

perusteella todetaan tuentarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimis-

suunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.  

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki


108 
 

Tehostettu tuki Kittilässä  

Tehostettua tukea järjestetään oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei ole ollut riittävä. Kaikki toiminta tapah-

tuu yhteistyössä eri toimijoiden kesken sekä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tehostetun tuen aloittaminen ja 

järjestäminen tulee käsitellä moniammatillisesti opettajien pedagogiseen arvioon perustuen. Pedagogisen 

arvion laativat luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja ja erityisopettaja ja se käsitellään moniamma-

tillisena yhteistyönä (esim. kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi). Tämän jälkeen oppi-

laalle suunnattu tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelman laatimisessa käyte-

tään tukena pedagogista arviota. 

Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuo-

rovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista, monimuotoistumista tai kasautumista. Te-

hostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laa-

dullisesti sekä opetuksen järjestämistä riittävän pienissä opetusryhmissä. Tehostettu tuki rakentuu esi- ja 

perusopetuksen yleisille tukikäytänteille. Tehostetun tuen muotoja ovat eriyttäminen, joustavat ryhmitte-

lyt, kodin ja koulun yhteistyö, oppilaan ohjaus, oppilashuollon tuki, oppimissuunnitelma, tukiopetus, osa-

aikainen erityisopetus ja avustajapalvelut.  

 

7.3.1 Pedagoginen arvio  
 

Pedagogisen arvion sisältö 

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuva-

taan  

 oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 

  oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista  

 oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet  

 arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-

silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea  

 arvio tehostetun tuen tarpeesta  

Pedagogisen arvion laadinta  

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen, että tuen suunnittelun ja 

onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogi-

sen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laati-

misessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mi-

käli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.  

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen tai lopettaminen 

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitel-

lään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden 

kanssa. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjalli-

sesti laadittuun pedagogiseen arvioon.  
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Pedagogisen arvion laatiminen Kittilässä 

1. Tehostettua tukea järjestetään oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei ole ollut riittävä. Opettaja tuo huolen 

oppilaan tuen tarpeesta erityisopettajalle, on yhteydessä oppilaan huoltajaan ja moniammatillisesti arvioi-

daan tehostetun tuen tarve. Oppilas ohjataan tarvittaessa tarkempiin psykologin tai lääkärin tutkimuksiin. 

 2. Luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja ja erityisopettaja laativat pedagogisen arvion ja se käsitel-

lään moniammatillisena yhteistyönä konsultoiden esim. koulupsykologia/-kuraattoria/- terveydenhoitajaa. 

Pedagoginen arvio tallennetaan oppilaan kansioon. Lomake: Pedagoginen arvio https://peda.net/kittila/luk-

karin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki  

3. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelman tukena käytetään 

pedagogista arviota. Kirjauksen tekee luokanopettaja/luokanvalvoja/aineenopettaja. Lomake: Oppimis-

suunnitelma https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki  

 

7.3.2 Oppimissuunnitelma  
 

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma  

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma 

on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoit-

teista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.  

Tehostetun tuen oppimissuunnitelman tavoite ja tehtävät  

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppi-

missuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea las-

taan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.  

Tehostetun tuen oppimissuunnitelman laadinta 

 Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tie-

toon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan 

kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kas-

vaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita 

suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovi-

taan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimis-

suunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.  

Tehostetun tuen oppimissuunnitelman sisältö 

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin 

oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:  

Oppilaskohtaiset tavoitteet  

 oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan  

 oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet  

 oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet 



110 
 

Pedagogiset ratkaisut  

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut  

 oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat 

 oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus 

 opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 

  oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet  

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut  

 oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako 

 opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalve-

luiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri 

toimijoiden vastuunjako 

 yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki  

Tuen seuranta ja arviointi  

 oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

sekä arviointiajankohdat 

 oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-

teesta sekä oppilaan itsearviointi 

  arvioinnissa käytettävät menetelmät, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin 

tavoin 

  oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta 

  suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt  

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.  

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa  

Oppimissuunnitelmaa käytetään, vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli  

 oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-

ohjelman mukaisesti 

  opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin 

  perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.  

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostet-

tua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.  

Oppimissuunnitelma Kittilässä 

Tehostettua tukea varten laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma laaditaan, kun tuen tarve on 

ilmennyt ja pedagoginen arvio on tehty.  

Oppimissuunnitelman laadinta  
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1. Oppimissuunnitelman laativat luokanopettaja/ luokanvalvoja/ aineenopettaja ja erityisopettaja yhteis-

työssä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tarvittaessa myös koulunkäynninohjaaja tai muu tukipalveluihin osal-

listuva henkilö osallistuu yhteistyöpalaveriin. Oppimissuunnitelman laatimisessa käytetään tukena pedago-

gista arviota. 

 2. Oppilaalle suunnattu tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelman kirjaa luo-

kanopettaja/ luokanvalvoja/ aineenopettaja ja se tehdään sähköiselle lomakkeelle ja tallennetaan oppilaan 

kansioon.  

3. Oppimissuunnitelma päivitetään lukuvuoden/jakson alussa. Oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaa-

maan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa tai viimeistään lukuvuoden lopussa yhteistyössä 

oppilaan ja huoltajan kanssa.  

Oppimissuunnitelma sisältää:  

•        oppilaan vahvuudet 

•        tuen tarve ja kehittämisalueet  

•        aiemmat tukitoimet  

•        tavoitteet ja sisällöt, opinto-ohjelma  

•        oppimisympäristön tukimuodot ja vastuuhenkilöt  

•        yhdessä sovitut asiat kodin ja koulun välillä  

•        seuranta ja arviointi  

Lomakkeet: Pedagoginen arvio ja Oppimissuunnitelma https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisope-

tus/tehostettu-tuki  

7.4 Erityinen tuki  
 

Johdanto  

Erityisen tuen tehtävät  

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttami-

nen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunni-

telmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle 

peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja 

oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. 

Erityisen tuen muodot  

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan 

annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuu-

den. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen 

tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toi-

minta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksi-

löllistetyn oppimäärän mukaisesti. 

Erityisen tuen pedagogiset ratkaisut  

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
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Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun henkilö-

kohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen sisältyvillä peda-

gogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen. Pedagogiset ratkaisut voivat 

liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat 

oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on 

perusopetuslain mukaan oikeus saada oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös 

osana erityisopetusta.  

Oikeus muuhun tukeen  

Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on 

oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, yksilökohtainen oppilashuolto, 

tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.  

Erityinen tuki Kittilässä  

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Sitä ei yleensä 

tehdä esiopetuksen tai ensimmäisen kouluvuoden aikana. Ellei arviointien perusteella tehostettu tuki ole 

riittävä, tulee erityisen tuen päätös tehdä jo ennen esiopetuksen alkamista. Pedagoginen selvitys laaditaan 

erityisen tuen päätöksen liitteeksi. 

Pedagoginen selvitys tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Lomake: Pedagoginen selvitys 

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki   

Erityisen tuen päätös tehdään määräajaksi 2. vuosiluokan loppuun tai 6. vuosiluokan loppuun tai 9. vuosi-

luokan loppuun. Erityisen tuen päätöstä tehtäessä huomioidaan ennakoiden perusopetuksen nivelvaiheet: 

ennen esiopetusta, 3. lk., 6. lk. ja 9. lk. Erityisen tuen päätöksestä tekee esityksen koulun/päiväkodin johtaja 

tai rehtori ja erityisopettaja. Erityisen tuen päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja pedagogisen selvityksen 

perusteella. Erityisen tuen päätöksessä näkyvät päätöksen perustelut, joista käy ilmi minkälaista tehostet-

tua tukea oppilas on saanut. Päätökseen kirjataan oppilaan opetuksen järjestämispaikka, resurssit, kuten 

avustaja tai muut oppilashuollon palvelut, missä oppiaineissa yksilöllinen oppimäärä ja ryhmäkoko, kun op-

pilas integroidaan yleisopetuksen ryhmään. Oppilaan huoltajan ja oppilaan kanssa käyty neuvottelu kirja-

taan päätökseen. 

Erityisen tuen muotoja ovat mm. eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, erityisopetus, avustajapalvelut, tu-

kiopetus, oppilashuollon tuki, aamu- ja iltapäivätoiminta ja apuvälineet. Oppilaalle tulee järjestää koulun-

käyntinsä tueksi riittävät tukipalvelut. Kittilässä oppilashuollon tukea tarjoavat koulukuraattori, psykologi, 

kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja. Kuntoutuspalveluista on saatavilla puhe-, toiminta- ja fysiotera-

piaa sekä kuntoutusohjausta. Avustajapalvelujen järjestämiseen ei tarvita erityisen tuen päätöstä, ellei ole 

oppimäärän yksilöllistämisen tarvetta. Tehostettu tuki on tällöin riittävä tukimuoto. Oppilaan tarvitsemat 

apuvälineet järjestää opetuksen järjestäjä tai KELA. 

HOJKS eli Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on pedagoginen asiakirja, mistä 

ei tehdä hallinnollista päätöstä. HOJKS laaditaan moniammatillisena yhteistyönä heti erityisen tuen päätök-

sen jälkeen. Ensisijainen vastuu HOJKS:n laatimisesta ja seurannasta tulee olla oppilaan opetuksesta vastaa-

valla opettajalla (erityisopettaja/luokanopettaja/aineenopettaja). Hänellä on erityisopettajan tuki laadin-

nassa. HOJKS:n laadinnan tukena käytetään oppilaalle laadittua oppimissuunnitelmaa ja pedagogista selvi-

tystä.  Lomakkeet: HOJKS https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki 

 

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
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7.4.1 Pedagoginen selvitys  

Kaksi kirjallista selvitystä  

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta pedagogi-

nen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen, että tuen 

suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän päättämä toimielin, viranhaltija 

tai työntekijä hankkii 

 oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä 

  oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvi-

tyksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.  

Kirjallinen arvio  

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan erityisen tuen 

tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan pedago-

giseksi selvitykseksi.  

Pedagogisen selvityksen sisältö  
Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan  

 oppilaan oppimisen eteneminen  

 oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökul-

mista 

 oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista 

 oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin 

liittyvät erityistarpeet  

 arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollolli-

silla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea  

 arvio erityisen tuen tarpeesta 

 arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 

oppimäärän  

Muiden asiakirjojen hyödyntäminen  

Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 

oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua 

pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistele-

miseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai 

vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä 

voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.  

Pedagogisen selvityksen laadinta Kittilässä 

 

1. Pedagogisen selvityksen laadinnasta vastaa erityisopettaja. Laadintaan osallistuvat luokanopettaja/luo-

kanvalvoja/aineenopettaja.  

2. Pedagoginen selvitys laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilaan ja huoltajan kuulemi-

nen kirjataan pedagogisen selvityksen Lisätietoja-kohtaan.  



114 
 

3. Pedagogisessa selvityksessä hyödynnetään aina moniammatillista yhteistyötä (esim. koulupsykologi, - 

kuraattori, -terveydenhoitaja). Tarvittaessa pedagogista selvitystä täydennetään asiantuntijalausunnoilla. 

4. Koulun johtaja/rehtori ja erityisopettaja allekirjoittavat pedagogisen selvityksen ja liittävät sen erityisen 

tuen päätöksen esitykseen. Erityisopettaja tekee Dynastyssa erityisen tuen päätöksen esityksen sivistystoi-

menjohtajalle.  

5. Pedagogisen selvityksen laadinnassa huomioidaan ennakoiden perusopetuksen nivelvaiheet: ennen esi-

opetusta, 3. lk., 6. lk. ja 9. lk.  

Lomake: Pedagoginen selvitys https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki  

 

7.4.2 Erityisen tuen päätös  

Erityisen tuen päätöksen tekeminen 

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koske-

van päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edusta-

jaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppi-

laan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palve-

lut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, 

sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut 

sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin. 

Erityisen tuen päätös erityistilanteissa  

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Eri-

tyisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen 

aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen 

tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä 

viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. 

Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen pe-

rustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauk-

sena.  

Erityisen tuen päätöksen päivittäminen 

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluo-

kalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, 

joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen sel-

vitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppi-

las ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään an-

tamaan tehostettua tukea. 

Erityisen tuen päätöksen vaiheet Kittilässä  

1. Erityisopettaja kirjaa erityisen tuen päätöksen esittelyn Dynastyyn. Pedagoginen selvitys ja asiantuntija-

lausunnot toimitetaan paperiversiona koulutoimistoon.  

2. Erityisen tuen päätöksessä määrätään seuraavat asiat:  

 pääsääntöinen opetusryhmä 

https://peda.net/kittila/lukkarin-koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
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 tulkitsemis- ja avustajapalvelut  

 muut perusopetuslain 31 §:ssä tarkoitetut palvelut, kuten oppilaan tarvitsemat apuvälineet tai tuki-

jaksot valtion erityiskouluissa 

 yksilöllistettävät oppiaineet, niiden lisääminen tai vähentäminen  

 opetuksen järjestäminen poiketen perusopetuslain 11 §:ssä määritellystä oppiainejaosta 

 oppilaan vapauttaminen oppiaineen opiskelusta  

 muut perusopetuslain 18 §:n perusteella päätettävät erityiset opetusjärjestelyt, kuten muut ope-

tuksen sisältöjä tai järjestämistapaa koskevat järjestelyt 

 päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta 

 opiskelu toiminta-alueittain  

3. Sivistystoimenjohtaja tekee esittelyn pohjalta erityisen tuen päätöksen Dynastyyn. Päätös toimitetaan 

koululle ja huoltajalle.  

4. Koulutoimisto kirjaa päätöksen asiat oppilasluetteloon (Primus).  

5. Myönteisen erityisen tuen päätöksen perusteella oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjes-

tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).  

 

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma  
 

Kirjallinen suunnitelma 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuk-

sen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koske-

van päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki 

kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisäl-

löistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja 

ohjauksesta.  

HOJKSin laatiminen  

Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen 

tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tukea teh-

tyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään aiemmin laadittua peda-

gogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voi-

daan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huolta-

jan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. 

HOJKSin sisältö  

Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuk-

sen ja tuen järjestäminen edellyttää:  

Oppilaskohtaiset tavoitteet  

 oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan 

 oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet 

 oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet  
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 oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet  

 oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden vuosi-

viikkotuntimäärät 

Pedagogiset ratkaisut 

 oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut  

 oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetel-

mät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat  

 oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus  

 opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa  

 oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet  

Opetuksen järjestäminen  

 oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla  

 muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yk-

silöopetuksena annettava erityisopetus  

 erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja suunnitelma oppi-

laan opiskelusta tässä luokassa  

 oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan oppilaan oh-

jatusta toiminnasta ja valvonnasta  

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut 

 oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako  

 erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetus-

palveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako 

 yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 

 oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan 

järjestäjän kanssa 

Tuen seuranta ja arviointi  

 HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arvioin-

tiajankohdat 

  oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilan-

teesta sekä oppilaan itsearviointi  

 oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät, joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hä-

nelle sopivin tavoin  

 HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta  

 suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt 

Yksilöllistetyt oppimäärät HOJKSissa  

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, 

HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi  

 luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä  

 yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt  



117 
 

 yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa 

määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin  

Toiminta-alueittain opiskelu HOJKSissa  

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi 

 toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toiminta-alueit-

tain 

 oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOJKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin 

toiminta-alueittain 

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja tiedonsiirtoluvat  

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia 

ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.  

HOJKSin päivittäminen 

HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mu-

kaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos erityisen 

tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun tuen antamiseksi.  

HOJKS Kittilässä  

HOJKS eli Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on pedagoginen asiakirja, mistä 

ei tehdä hallinnollista päätöstä. HOJKS on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin ta-

voitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitse-

masta tuesta ja ohjauksesta.  

HOJKS:n laadintaohjeet  

1. HOJKS laaditaan moniammatillisena yhteistyönä heti erityisen tuen päätöksen jälkeen. Oppilaan opetta-

jat ja mahdolliset tukipalveluihin kuuluvat henkilöt (esim. koulunkäynninohjaaja, terapeutti) laativat 

HOJKS:n yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

2. Alakoulussa ensisijainen vastuu HOJKS:n laatimisesta ja seurannasta on oppilaan opetuksesta vastaavalla 

opettajalla (erityisopettaja/ luokanopettaja/ aineenopettaja). Yläkoulussa HOJKS:n yleisen osan laatimisesta 

vastaa erityisopettaja ja ainekohtaiset sisällöt sekä tavoitteet kirjaavat aineenopettajat (HOJKS:n liitelo-

make: yksittäinen oppiaine). HOJKS:n laadinnassa opettajalla on erityisopettajan tuki. HOJKS:n laadinnan 

tukena käytetään oppilaalle laadittua oppimissuunnitelmaa ja pedagogista selvitystä sekä mahdollisia asian-

tuntijalausuntoja ja/tai kuntoutussuunnitelmaa tai aiemmin laadittua HOJKS:aa. 

3. Opettaja arvioi tuen vaikutuksia ja tavoitteiden saavuttamista jatkuvasti yhteistyössä erityisopettajan 

sekä oppilaan ja huoltajan kanssa ja muiden tukipalveluihin osallistuvien henkilöiden (esim. koulunkäynnin-

ohjaaja, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, koulupsykologi, terapeutit) kanssa. HOJKS päivitetään aina, 

kun näihin tulee muutoksia, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Voimassa oleva HOJKS päivitetään 

syyslukukauden aikana. 

Lomakkeet: HOJKS ja HOJKS toiminta-alueittain, HOJKS:n liitelomakkeet https://peda.net/kittila/lukkarin-

koulu/erityisopetus/tehostettu-tuki   

https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
https://peda.net/kittila/lukkarinkoulu/erityisopetus/tehostettu-tuki
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7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttami-

nen 
 

Oppimäärät  

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. 

Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on 

mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.  

Ydinsisältöihin keskittyminen 

Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen kei-

noilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset paino-

alueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin 

oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suh-

teessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavutta-

minen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöl-

listää. Esimerkiksi kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai 

käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tu-

lee tukea näissä asioissa. 

Tavoitetason laskeminen 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason määrit-

telemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteelli-

sia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää 

erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erik-

seen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä 

yksilöllistää. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään 

uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.  

Oppimäärän yksilöllistämisen toimenpiteet 

Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja 

sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne kuvataan riittävän selkeästi 

ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan 

HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa 

määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla 

pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opet-

taja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. 

Yksilöllisen oppimäärän todistusarvosana  

Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana 

ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa, että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -

kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimää-

rän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös 

päättötodistuksessa. 



119 
 

Oppiaineen opiskelusta vapauttaminen  

Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorit-

tamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se perustuu jokai-

sen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallinto-

päätös perusopetuslain 18 §:n perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta pääte-

tään erityisen tuen päätöksessä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden 

opiskelusta vapauttamisesta on säädetty erityissäännöksissä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti 

vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. 

Yhteistyö huoltajan kanssa  

Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä oppilaan ja 

huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen Kittilässä  

Oppimäärä voidaan yksilöllistää silloin, kun yleinen ja tehostettu tuki ei ole ollut riittävä ja oppilas ei saa-

vuta oppiaineen ydinsisältöihin liittyviä tavoitteita (tarkoittaa arvioinnissa arvosanaa viisi). Oppiaineen yksi-

löllistämisestä päätetään erityisen tuen päätöksessä ja kunkin oppiaineen yksilöllistämisen perusteet on 

kirjattu pedagogiseen selvitykseen. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai opettajat laativat 

HOJKS:n tavoitteet ja sisällöt yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Kun oppiaineen oppimäärä on yksilöllis-

tetty, oppilasta arvioidaan suhteessa omiin HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin. Oppiaineen opetuksesta 

vapauttamisen sijaan pyritään aina järjestämään opetus yksilöllistämällä oppimäärä ja muilla tarvittavilla 

tukipalveluilla. 

Oppimäärän yksilöllistämisen vaiheet Kittilässä 

1. Kun oppilaalle järjestetty tehostettu tuki ei ole ollut riittävä ja oppilas saa todistukseen hylätyn arvosanan 

tai muuten arvioidaan, ettei oppilaalla ole mahdollisuuksia saavuttaa yleisopetuksen oppimäärän vähim-

mäistavoitteita eikä ehtojen suorittaminen tai luokan kertaaminen tule kysymykseen, voivat koulun joh-

taja/rehtori ja erityisopettaja pedagogisessa selvityksessään esittää oppimäärän yksilöllistämistä. Oppiai-

neen oppimäärien yksilöllistäminen tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Selvitetään etenkin 

yläkouluikäisen oppilaan kohdalla yksilöllistämisen vaikutukset jatko-opintoihin.  

2. Pedagogisen selvityksen tukena ovat dokumentoinnit oppilaan edistymisestä opinnoissaan esim. Koe ja 

testisuoritukset. Tarvittaessa oppilas ohjataan koulupsykologin oppimisen arviointiin.  

3. Koulun johtaja/rehtori ja erityisopettaja arvioivat yksilöllistämisen tarpeen, kirjaavat pedagogisen selvi-

tyksen ja erityisopettaja kirjaa erityisen tuen päätöksen esityksen Dynastyyn.  

4. Sivistystoimenjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen.  

5. Koulutoimisto tekee päätöksen mukaiset kirjaukset oppilasluetteloon (Primukseen). 

6. Opettaja kirjaa HOJKS:aan erityisen tuen päätöksen mukaisesti yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteet, 

yksilölliset ydinsisällöt sekä edellisiin perustuvan seurannan ja arvioinnin. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden 

määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi 

erityisen tuen päätös.  

7. Kun erityinen tuki päätetään lopettaa ja tuki jatkuu tehostettuna, tehdään pedagoginen selvitys ja pure-

taan erityisen tuen päätös. Tehdään tehostetun tuen pedagoginen arvio ja laaditaan oppimissuunnitelma. 

Erityisen tuen päätöstä ei tarvitse erikseen purkaa päätöksellä nivelvaiheissa (2.lk/6.lk/9.lk lopussa), koska 
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erityisen tuen päätös päättyy silloin määräaikaisesti. Tällöin laaditaan suoraan tehostetun tuen pedagogi-

nen arvio ja oppimissuunnitelma. 

 

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus 
 

Oppivelvollisuuden alkaminen vuotta aiemmin  

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole 

mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä ai-

kaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn op-

pivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi 

pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai 

kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusope-

tuksessa mahdollisimman hyvin. 

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvät päätökset  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla 

syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti 

ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. Lapselle laadi-

taan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus 

saada esiopetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden 

syyslukukauden alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan 

ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua. 

Ohjautumiseen liittyvä yhteistyö  

Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. Lapsen 

huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja valinnan vaikutuk-

sista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen. Esiopetuksen kesto 

ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen 

perusteella.  

Pidennyksen 3 järjestämistapaa 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti kol-

mella eri tavalla:  

 Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi 

vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa ja aloit-

taa tämän jälkeen perusopetuksen.  

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-

tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän aloittaa perusope-

tuksen.  

 Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyt-

tää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa perusopetuksen 

vuotta säädettyä myöhemmin (Perusopetuslaki 27 §) eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan 

vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös. 



121 
 

Päätös yleisestä oppivelvollisuudesta  

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen yhtey-

dessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään päätös piden-

netyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tar-

vittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea.  

Pidennetty oppivelvollisuus Kittilässä  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voi kestää 10 tai 11 vuotta. Tavoitteena 

on, että lapsi aloittaa esiopetuksessa varhaiskasvatuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, jatkaa 

toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa esiopetuksessa (6-vuotiaana päiväkodin tai 

koulun esiopetusryhmässä) ja tämän jälkeen aloittaa perusopetuksen (7-vuotiaana). Lapsen perusopetuk-

sen alkamista voidaan myös lykätä niin, että lapsi aloittaa perusopetuksen sinä vuonna, jolloin hän täyttää 

kahdeksan vuotta. Tätä ennen lapsi osallistuu esiopetukseen oppivelvollisuuteen kuuluvana kaksi vuotta (6- 

ja 7-vuotiaana). Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.  

Yhteistyö huoltajien, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa on tärkeää 

tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on, että tuki on riittävää, oikea-aikaista ja mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapselle on taattava jatkuva moniammatillinen tuki koko pidennetyn 

oppivelvollisuuden ajan. Oppilaan HOJKS laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja kuntoutussuun-

nitelman pohjalta. Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta ja samalla erityisen tuen päätöksen tekee 

sivistystoimenjohtaja. 

Oppivelvollisuuden pidentämisen vaiheet perusopetuksen aikana Kittilässä  

1. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi to-

teutua. Asiantuntijalausunto (yleensä LKS), jossa esitetään oppivelvollisuuden pidentämistä, toimitetaan 

mahdollisimman pikaisesti sivistystoimenjohtajalle. Huoltajaa kuullaan.  

2. Sivistystoimenjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen oppivelvollisuuden pidentämisestä. Perusopetuk-

sen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.  

3. Oppilaalle laaditaan HOJKS.  

4. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta voidaan purkaa myöhemmin perusopetuksen aikana pedagogi-

sen selvityksen ja asiantuntijalausunnon perusteella. Päätöksen tekee sivistystoimenjohtaja. Oppilaalla voi 

jatkua erityinen tuki, vaikka pidennetty oppivelvollisuus puretaan.  

Tukimateriaalia pidennetystä oppivelvollisuudesta (malli paikallisista tarkennuksista)  

Pidennetty oppivelvollisuus OPH 

 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus  

 

Oppiainejaon vaihtoehto  

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueit-

tain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan 

liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta 

toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä. Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain, kun 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus
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todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alu-

eet ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kog-

nitiiviset taidot.  

Toiminta-alueopetuksen tavoitteet  

Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja, joiden avulla 

hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppi-

laan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehitetään toi-

mivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymi-

sen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavu-

tettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. 

Toiminta-alueopetuksen toteuttaminen 

Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vah-

vuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. 

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpi-

detään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan 

kanssa. Lisäksi tehdään opettajien keskinäistä sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteis-

työtä.  

Motoriset taidot  

Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää kokonais- ja 

hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti harjoitella taitoja arjen 

eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauk-

sen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.  

Kommunikaatiotaidot  

Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen pohjalle ra-

kentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on, että oppilas on vuoro-

vaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppilaita ja ai-

kuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen tarkoituksenmukaisia tapoja kommunikoida. Op-

pilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaa-

tion opetus sisältää kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbo-

lien, kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotai-

toja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana.  

Sosiaaliset taidot  

Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden kehit-

tyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen 

harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edelly-

tykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä.  

Kognitiiviset taidot  

Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ym-

päröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemi-

seen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen tulee sisältää aistien stimulointia ja 
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harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syyseuraussuhteen oppi-

mista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten 

taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimi-

seen.  

Päivittäiset taidot 

Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä toimin-

taan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää terveyttä ja turvallisuutta, 

arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivit-

täisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, tieto- ja 

viestintäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne 

puolestaan vahvistavat päivittäisten taitojen hallintaa.  

Toiminta-alueopetuksen arviointi  

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi annetaan aina 

sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, tämä voidaan 

kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.  

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus Kittilässä  

Vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille oppimistavoitteet suunnitellaan aina yksilöllisesti ja jokaiselle op-

pilaalle laaditaan HOJKS. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppi-

laan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Opetus perustuu lapsen tai-

tojen ja kehityksen arviointiin. Opetus suunnitellaan moniammatillisesti yhdessä oppilaan huoltajien ja tuki-

palveluihin osallistuvien (esim. koulunkäynninohjaaja, terapeutit) kanssa. Opetuksen toiminta-alueet ovat 

motoriset taidot, kommunikaatiotaidot, kognitiiviset taidot, sosiaaliset taidot ja päivittäiset taidot. Toi-

minta-alueet koostuvat pienemmistä osa-alueista muodostaen laajempia kokonaisuuksia. Jokaisen yksittäi-

sen taidon harjaantumisella vaikutetaan kokonaiskehitykseen. Kunkin toiminta-alueen taitojen kehittämi-

nen edellyttää tiivistä yhteyttä muihin toiminta-alueisiin. 

 

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot  

7.5.1 Tukiopetus 
 

Oppilaan oikeus tukiopetukseen  

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-

kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyn-

tiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voi-

daan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on 

tarpeen.  

Tukiopetuksen toteuttaminen  

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjes-

tämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja 

lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. 

Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin. 
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Tukiopetuksen suunnittelu ja järjestäminen  

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tukiope-

tukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joi-

hin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiope-

tuksen toteuttamisessa. 

Aloite ja yhteistyö tukiopetuksessa  

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas tai 

huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tar-

peen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, 

sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.  

Tukiopetus eri tuen tasoilla  

Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppi-

laan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen jat-

kossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.  

Tukiopetus Kittilässä  

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytai-

kaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta voi antaa oppilaan luokanopettaja/ aineenopet-

taja/ erityisopettaja. Tarvittaessa tukiopetusta voi antaa muukin opettaja kuin oppilaan oma opettaja. Tu-

kiopetusta annetaan tuen tarpeeseen liittyvien oppituntien aikana tai oppituntien ulkopuolella. Tukiope-

tusta voi antaa samanaikaisopetuksena, pienryhmässä, yksilöllisesti tai joustavia ryhmittelyjä käyttäen. Tu-

kiopetusta voidaan antaa kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Tukiopetuksesta tiedotetaan oppilasta ja 

huoltajaa. 

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus  
 

Oppilaan oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen  

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityis-

opetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kie-

lellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuk-

sia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoit-

teena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.  

Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksi-

löopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun 

opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioi-

daan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.  

Yhteistyö oppilaiden ja huoltajien kanssa  

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista erityis-

opetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa 

sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.  
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Osa-aikainen erityisopetus tuen eri tasoilla  

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisope-

tuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityi-

sen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppi-

laan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-ai-

kaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityis-

opetuksen tavoitteet ja antaminen.  

Osa-aikainen erityisopetus ja erityisopetus Kittilässä  

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada yksilöllistä tukea tai pienryhmäopetusta lievissä oppi-

misvaikeuksissa. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena. Erityisope-

tuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa 

sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. Koulussa voidaan antaa myös kotiharjoittelua tukevaa puheope-

tusta. Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana, mutta erikseen sovittaessa sitä voidaan pitää 

myös koulutuntien jälkeen. Säännöllisesti annettavasta osa-aikaisesta erityisopetuksesta tiedotetaan oppi-

laalle ja huoltajalle. Kaikkien oppilaiden kanssa tehdään lukuvuosittain lukemisen, kirjoittamisen ja/tai ma-

tematiikan arviointeja. Niillä pyritään kartoittamaan keskeisen oppiaineksen hallintaa ja tuen tarvetta. Kai-

killa kouluilla toimii osa-aikaista erityisopetusta antava erityisopettaja.  

Erityisopetus järjestetään ensisijaisesti yleisopetuksen ryhmässä tarvittavin tukitoimin. Erityisopetuksessa 

käytetään joustavia ryhmittelyjä, samanaikaisopetusta ja pienryhmäopetusta. Huoltajille ja oppilaalle tiedo-

tetaan vanhempainilloissa ja koulun kotisivuilla oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisen prosessista 

ja yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa.  

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet  
 

Oppilaan oikeus palveluihin ja apuvälineisiin 
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalve-

lut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla. Tarkoituksena on turvata oppilaalle 

oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina 

koulupäivinä. 

Tuki kommunikaatiovaikeuksissa  

Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden 

takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijär-

jestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation tukena voidaan tarvittaessa käyttää viitto-

makielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa. Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla 

tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen eri-

tyisvaikeuden takia käytetään puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallit-

sevaa avustajaa. Myös opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien 

avulla.  

Opettajan ja avustajan työnjako  

Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista 

ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liit-
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tyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden mukaisesti. Opet-

tajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On 

tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä.  

Avustajapalvelun tavoite ja suuntaaminen  

Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä myönteisen itsetun-

non kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta siten, että hän kykenee otta-

maan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan 

suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle.  

Apuvälineet  

Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun fyysiseen tar-

peeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä 

sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai keskittymistä tukevia apuvälineitä. 

Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälinei-

den käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenki-

löiden kanssa. Apuvälineitä käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännölli-

sesti.  

Käytön suunnittelu ja neuvontapalvelujen hyödyntäminen  

Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien palvelujen 

ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilaan tuke-

minen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei ole riittävästi. Tällöin hyödynne-

tään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia palveluja ja henkilöstölle suunnattua kou-

lutusta ja konsultaatiota.  

Palvelutarpeen arviointi, päättäminen ja kirjaaminen 

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityisistä 

apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyö-

dyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausun-

toja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arvi-

ossa. Erityistä tukea saavan oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa 

selvityksessä ja niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle 

mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja apuvälineiden 

käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa. 

Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet Kittilässä  

Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista ja erityisistä 

apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan moniammatillisena yhteistyönä hyö-

dyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausun-

toja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arvi-

ossa. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä te-

kee hallintopäätöksen koulun johtaja tai rehtori. Päätös kirjataan pedagogiseen arvioon. Erityistä tukea saa-

van oppilaan palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja niistä 

päätetään erityisen tuen päätöksessä. Palveluiden ja apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa 

tai HOJKSissa.  
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Tulkitsemispalvelut  

Tulkitsemispalveluita järjestetään oppilaalle, joka tarvitsee kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden 

takia niitä. Palvelun tuottaja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaan ja opettajan kanssa. Työnkuva sovitaan kou-

lun johtajan/rehtorin ja opettajan kanssa huomioiden oppilaan tarpeet. Oppimissuunnitelmassa, erityisen 

tuen päätöksessä ja HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden tulkitsemispalvelut.  

Avustajapalvelut  

Koulunkäynninohjaajat toimivat moniammatillisissa työyhteisöissä. Tavoitteena on luoda tukea tarvitsevalle 

oppilaalle turvallinen ja kannustava oppimisympäristö. Koulunkäynninohjaajan työn tavoitteena on oppi-

laan ohjaaminen, avustaminen ja tukeminen oppimisprosessin eri vaiheissa siten, että oppilaan itsenäisyys 

ja omatoimisuus vahvistuvat. Työtehtävät sovitaan koulun johtajan/rehtorin ja opettajan kanssa ja niiden 

sisältö ja määrä riippuvat oppilaan tarpeista. Oppimissuunnitelmassa, erityisen tuen päätöksessä ja 

HOJKS:ssa kuvataan säännöllisesti tukea tarvitsevien oppilaiden avustajapalvelut. Avustajapalveluiden tar-

vetta voi ilmetä tilapäisesti muillakin oppilailla. Koulunkäynninohjaajat työskentelevät perusopetuksen ope-

tusryhmissä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulunkäynninohjaajien sijoittuminen eri kouluihin ja luok-

kiin määräytyy kulloisenkin tarpeen mukaan. Koulunkäynninohjaajien sijoittumisesta kouluihin tekee pää-

töksen sivistystoimenjohtaja. Koulunkäynninohjaajan ja opettajan yhteistyö perustuu ammatilliseen vuoro-

vaikutukseen ja yhdessä sovittaviin käytäntöihin. Yhteistyössä luodaan joustavat toimintatavat ja sovitaan 

työn jakamisesta kummankin vahvuudet huomioiden. Koulunkäynninohjaajan ja opettajan roolit ovat erilai-

set. Opettajalla on vastuu opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja oppilasarvioinnista. Toimivan yhteis-

työn edellytyksenä on molemminpuolinen luottamus ja työtehtäviin sitoutuminen. Koulunkäynninohjaajan 

työnkuvaus ja keskeiset tehtävät/tehtäväkokonaisuudet kuvataan tarkemmin oheisessa liitteessä. 

Perusopetusta tukeva muu toiminta  

Kittilän kunnan kouluissa on mahdollista järjestää kasvatus- ja opetustyön tueksi kerhotoimintaa, kirjasto-

toimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on edistää myönteis-

ten harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhunkin kuin tavanomaiseen koulutyö-

hön turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Koulut päättävät annetun resurssin puitteissa kerhotoimin-

nan sekä perusopetusta tukevan muun toiminnan järjestämisestä. Toiminnasta päätetään vuosittain koulu-

jen lukuvuosisuunnitelmissa.  Kerhoja ja muuta perusopetusta tukevaa toimintaa voivat pitää opettajat tai 

muut koulun hyväksi katsomat henkilöt tai tahot. Järjestävä koulu on vastuussa toiminnasta. Toiminnassa 

voidaan tehdä yhteistyötä seurakunnan, paikallisten urheiluseurojen, kansalaisopiston sekä muiden paikal-

listen järjestöjen kanssa.  Kerhotoimintaa ja muuta perusopetusta tukevaa toimintaa pyritään järjestämään 

myös osana aamu- ja iltapäivätoimintaa.  

LUKU 8. Oppilashuolto  
 

Johdanto  
Oppilashuollon käsitteistö  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön si-

jasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilai-

toksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä. 
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Oppilashuollon merkitys  

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut 

yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtä-

vään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.  

Oppilaan oikeus oppilashuoltoon  

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. 

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosi-

aalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhtei-

sössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhtei-

söllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuol-

toon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamukselli-

suus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.  

Oppilashuolto osana opetussuunnitelmaa  

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuolto-

laissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, opetustoimeen kuuluvan oppilas-

huollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laa-

timisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perustei-

den luvussa 7. 

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö  
 

Oppilashuollon järjestäminen  

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 

siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä 

oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteis-

työtä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin 

huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.  

Vastuu hyvinvoinnista  

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien 

työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Oppi-

lashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asi-

antuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja 

huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.  

Yhteistyö oppilashuollossa  

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan 

hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suun-

nitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa 

palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä 

työmenetelmä oppilashuollossa.  
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Oppilashuollon jatkumo  

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen 

koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilas-

huollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, 

hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja ke-

hitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitel-

mallista arviointia.  

Oppilashuoltoryhmät  

Oppilashuollon 3 ryhmää  

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksit-

täistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella 

kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryh-

mät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa 

sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan, kun käsiteltävä asia edellyttää.  

Oppilashuollon ohjausryhmä 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, 

kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva 

ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla 

myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskelu-

huollon ohjausryhmä.  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä  

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutta-

misesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilas-

huollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. 

Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvin-

voinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittämi-

nen.  

Oppilashuollon asiantuntijaryhmä  

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilas-

huollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden 

edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskoh-

taiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden 

nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän 

työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.  

Koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä  

Koulukohtaisen opiskeluhuoltoryhmän jäsenet  

 

Koulun rehtori / koulun johtaja  

 toimii koollekutsujana ja asialistanlaatijana  
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opinto-ohjaaja  

opettajakunnan edustaja  

erityisopettaja  

kouluterveydenhoitaja  

psykologi  

koulukuraattori  

oppilaskunnan edustaja  

huoltajien edustaja johtokunnasta  

Opiskeluhuollon ohjausryhmä  

Ohjausryhmä 

 

Ohjausryhmän jäsenet 

sivistystoimenjohtaja  

Tiina Huilaja koulukuraattori  

sivistyslautakunnan edustaja  

Koululääkäri 

Petra Erämies, psykologi 

Marita Ylläsjärvi, opinto-ohjaaja 

 

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto  

Oppilashuolto osana toimintakulttuuria  

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seura-

taan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluym-

päristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämi-

sessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien vi-

ranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

Osallisuus oppilashuollossa  

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja 

hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä. Oppilas-

huolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutuk-

selle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista 

tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.  

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön  

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 

turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmis-

taminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät koulu-

yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilai-

den suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitel-

maa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai 

väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille.  
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Turvallisuuden jatkuva varmistaminen  

Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja 

turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja 

välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen jär-

jestäjä varmistaa, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Koulu-

ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatku-

vasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen 

kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat.  

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto  
 

Yksilökohtaisen oppilashuollon määrittelyä  

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppi-

lashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. 

Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat 

osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppi-

lashuollon toteuttamiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoite  

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, ter-

veyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Op-

pilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen raken-

tamisessa, että koulun arjessa. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Yksilökohtainen oppilashuolto 

perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat 

toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, 

kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioit-

tavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee 

kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.  

Asiantuntijaryhmän toiminta  

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano 

perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella 

suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan lähei-

siä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantunti-

joilta.  

Oppilashuoltokertomus  

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. 

Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättö-

mät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. 

Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 

edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:  

 yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huolta-

jan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot  

 kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,  
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 kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa  

 asian aihe ja vireille panija  

 oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvi-

tykset  

 toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet  

 tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma  

 toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot  

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä 

tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.  

Oppilashuoltorekisteri 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta kos-

kevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsitte-

lystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksit-

täistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.  

Psykologin ja kuraattorin kirjaukset  

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti poti-

laskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastie-

dot kuraattorin asiakaskertomukseen.  

Tietojen luovutus  

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovel-

vollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viran-

omaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja to-

teuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja 

opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tie-

dot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on vält-

tämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea 

muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luo-

vuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyri-

tään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttami-

seen.  

Tietojen luovuttaminen toiselle järjestäjälle  

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman 

opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uu-

delle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät 

tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kan-

nalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle 

tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden 

opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. 

Monialaisen asiantuntijaryhmän lupa  

Lataa: lomake1.docx 58,1 kt  
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Oppilashuoltokertomuksen pohja 
Lataa: opiskeluhuoltokertomus tyhjä pohja.docx 56,9 kt  

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat  
 

Kittilän koulutoimen kriisisuunnitelma  

 
Kittilän koulutoimen kriisisuunnitelma 

  

Kittilän kunnan opiskeluhuoltosuunnitelma  

 
Kittilän kunnan opiskeluhuollonsuunnitelma  

 

Kittilän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012–2016  

 
Kittilän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2012–2016  

Koulujen järjestyssäännöt  
 
Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä  

Kittilän koulutoimen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häi-

rinnältä 

 
Kittilän koulutoimen suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä 

LUKU 9. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä erityiskysymyk-

siä 

Johdanto  

Yhteiset tavoitteet ja periaatteet 

Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan perusope-

tuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohja-

taan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta 

omaan kieleen ja kulttuuriin.  

Kulttuurisen monilukutaidon tavoitteet  

https://peda.net/kittila/oppilashuolto/os2/nimet%C3%B6n-a00e/kkk:file/download/a5d3a73d00096a441b4b8e0df26b16d9bddb36f5/Kittil%C3%A4n%2520koulutoimen%2520kriisisuunnitelma%5B1%5D.pdf
https://peda.net/kittila/oppilashuolto/os2/nimet%C3%B6n-a00e/kko:file/download/fad2ef9a78068b46923a6a570c4b11e73ac0970f/Kittil%C3%A4n%2520kunnan%2520opiskeluhuoltosuunnitelma_%5B1%5D.pdf
https://peda.net/kittila/oppilashuolto/os2/nimet%C3%B6n-a00e/kljnh:file/download/fd3fa9ef83dbfe1b33a53553926cdba99280a581/Kittilan%2520lasten%2520ja%2520nuorten%2520hyvinvointisuunnitelma%5B1%5D.pdf
https://peda.net/kittila/oppilashuolto/os2/nimet%C3%B6n-a00e/kksosk:file/download/9713e8ecede5e715deb04080e80fc86719dbb704/Kittil%C3%A4n%2520koulutoimen%2520suunnitelma%2520oppilaiden%2520suojaamiseksi%2520kiusaamiselta%5B1%5D.pdf
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Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja 

siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä moni-

kielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyö-

dynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luon-

nosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa 

mediakasvatuksella ja ottamalla huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri.  

Opetuskieli ja oppimissuunnitelma  

Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää soveltuvin 

osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma, joka kuvataan alalu-

vussa 7.3.2. Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä 

voi olla myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei 

vaaranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.  

 

9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset 

 

Saamelaisten opetuksen tavoitteet  
Saamelaisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista kieleensä, kulttuuriinsa ja 

yhteisöönsä sekä antaa heille mahdollisuus omaksua saamelainen kulttuuriperintö. Tavoitteena on lisätä 

oppilaiden valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen kieltä ja saamen kielellä.  

Saamen kieli kotiseutualueella  

Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa pääosin saa-

men kielellä. Silloin kun perusopetus on saamenkielistä, sen erityisenä tavoitteena on vahvistaa saamen 

kielen osaamista ja kielen käyttöä. Opetus perustuu yhteisölliseen näkemykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys 

ja osallisuus lujittuvat, kun oppilaat oppivat käyttämään kieltä yhteisölle ominaisella tavalla.  

Saamen kieli ja kirjallisuus  

Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon eri saamen kielet ja niiden murteet sekä kie-

len sisältämä kulttuurinen tietous. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja 

vaikutuksia ympäristöönsä sekä myönteisen viestintäilmapiirin rakentamisen tärkeyttä osana oman elä-

mänsä hallintaa ja kielellistä tapakasvatusta. Kielellisten taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia 

osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvos-

tusta oman kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle että muille alku-

peräiskansoille. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja. 

9.2. Romanit  
 

Romanien opetuksen tavoitteet   

Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä ja tietoisuutta 

omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen romanien asema etnisenä ja 

kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä 

kotien kanssa.  
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Romanikielen ja -kielinen opetus  

Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta. Mahdollisuuksien mukaan heille tarjotaan myös ro-

manikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito ja hyödynnetään 

romanikielistä yhteisöä ja mediaa.  

9.3. Viittomakieliset  
 

Viittomakielisten opetuksen tavoitteet  

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja 

tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakie-

listä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.  

Kuulovammaisten oikeus  

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä. Lain pe-

rusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa 

viittomakielellä. Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryh-

mässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viittomakielisen perusope-

tuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia erilaisissa ympä-

ristöissä.  

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetus  

Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen viittoma-

kielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat valmiuksia osallistua ja 

vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Viittomakielisille kuuleville annetaan viittomakielen ope-

tusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä viittomakielisen kommunikaation 

merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle.  

9.4. Muut monikieliset oppilaat  
 

Monikielisten oppilaiden opetuksen tavoitteet 

Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä 

sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidin-

kieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika. Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä moni-

puolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja 

käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä 

myös omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää 

ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen ope-

tusta. 

Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden 

sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen 

maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai 
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usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön 

jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen 

taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus - oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi toi-

sena kielenä ja kirjallisuus).  

Oma äidinkieli ja muu tuki  

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa 

tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahan-

muuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.  

9.5 Paikallisesti päätettävät asiat  
 

Paikallisuus  

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset, kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysy-

mykset ja ratkaistaan, miten opetus järjestetään. Opetussuunnitelman laadinnassa tehdään yhteistyötä op-

pilaiden, huoltajien sekä kyseisten kieli- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa.  

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  

- miten oppilaiden kieli, kielelliset valmiudet ja kulttuuri otetaan huomioon opetuksen järjestämisessä ja 

koulutyössä ja miten opetus käytännössä järjestetään  

- minkälaisin toimenpitein oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan  

- käytetäänkö oppimissuunnitelmaa oppilaan opiskelun tukena sekä mikä on oppimissuunnitelman rakenne 

ja keskeinen sisältö.  

 

LUKU 10. Kaksikielinen opetus  
 

Muun kielen käyttö opetuksessa  

Koulun opetuskieli on suomi tai ruotsi ja joissakin tapauksissa saame, romani tai viittomakieli. Opetuksessa 

voidaan perusopetuslain mukaan käyttää koulun varsinaisen opetuskielen lisäksi myös muuta kieltä, jos ar-

vioidaan, että se ei vaaranna oppilaiden mahdollisuutta seurata opetusta. Erillisessä opetusryhmässä tai 

koulussa opetus voidaan antaa pääosin tai kokonaan muulla kielellä. 

Tuntien yhdistäminen  

Perusopetuslain mukainen opetuskieli määrittelee, millä kielellä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus anne-

taan. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän ja A1-kielen oppimäärän tunnit voidaan kuitenkin tarvitta-

essa yhdistää valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Yhdistetystä tuntimäärästä on tällöin vähintään puolet 

opetettava koulun varsinaisella opetuskielellä.  
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Yhteistyö kodin kanssa ja opetuskieli  

Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus ja keskeiset asiakirjat tulee olla saa-

tavana koulun perusopetuslain mukaisella opetuskielellä sekä tarpeen mukaan myös koulun muulla tai 

muilla opetuskielillä.  

Kaksikielisen opetuksen 2 vaihtoehtoa 

Opetus voidaan toteuttaa laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena, joka voidaan jakaa kotimaisten kielten 

varhaiseen täydelliseen kielikylpyyn ja muuhun laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen. Sitä voidaan an-

taa myös suppeampana kaksikielisenä opetuksena, josta käytetään tässä nimitystä kielirikasteinen opetus. 

Joskus kaksikielistä opetusta toteutetaan muilla kuin kotimaisilla kielillä kielikylvyn tapaan. Tällainen ope-

tus, samoin kuin mahdolliset kestoltaan lyhyemmät kielikylpyohjelmat katsotaan tässä kuuluvaksi muun 

kaksikielisen opetuksen piiriin.  

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestämisen lähtö-

kohtia  
 

Johdanto 

Kaksikielisen opetuksen tavoitteet  

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskie-

lessä, että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena on perustan luominen elin-

ikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisessä ope-

tuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidin-

kielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen/kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummal-

lakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella. Opetuksen jär-

jestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielen/kohdekielen sisällöt ja tuntimäärän. Kielikylpykieli/kohde-

kieli on yleensä samalla oppilaan A1-kieli.  

Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet. 

Kaksikielisen opetuksen toteuttaminen  

Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilaiden 

aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä koulun opetuskie-

lessä, että kielikylpykielessä/kohdekielessä tuetaan tietoisesti. Koulun opetuskieli ja kielikylpykieli/kohde-

kieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien 

kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen suunnittelu ja toteutus 

edellyttää systemaattista yhteistyötä ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opettavien opettajien että myös 

koulun muun henkilöstön kesken. 

Siirryttäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, on siirtymävaihe hyvä suunnitella opetta-

jien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen asettamat erityisvaatimukset voidaan ottaa suun-

nitelmallisesti huomioon.  

Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu edellyttää yhteistyötä myös sidosryhmien kesken. 



138 
 

Kielikylpykielen/kohdekielen opetus  

Opetuksen järjestäjä määrittelijänä  

Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielelle/kohdekielelle asetettavat tavoitteet ja sisäl-

löt. Tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoa. Kielikyl-

pykielen/kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja samalla ottaen huo-

mioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. Oppiaineiden opetuksen muuttuessa käsitteel-

lisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuottamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskus-

tella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen kiinnitetään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpy-

kielen/kohdekielen kehittymistä tuetaan ja seurataan.  

Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä  

Opetuksen edellytyksiä  

Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipedago-

gista otetta sekä riittävää kielenhallintaa. Tarvitaan yhteistä pohdintaa siitä, millaiset kielenkäytön konven-

tiot ja millaiset tekstit ovat millekin oppiaineelle tyypillisiä. Näin määritellään kielellisiä tavoitteita eri oppi-

aineissa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työtavat ja vuorovaikut-

teisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä/kohdekieltä eri oppiainesisältöjä opiskeltaessa. 

Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen oppijoita, että kielen käyttäjiä. Oppilaiden 

kielikylpykielen/kohdekielen tuottamista tuetaan opettajan ja muiden oppilaiden vertaistuella.  

Muiden oppiaineiden opetus koulun opetuskielellä  

Perustaitojen hallinta  

Opetuksessa varmennetaan, että oppilaiden äidinkielinen käsitteiden hallinta sekä tekstien ymmärtäminen 

ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa. Myös koulun 

opetuskielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta kielitietoista ja kielipedagogista otetta.  

Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa  
Monipuolinen palaute  

Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta oppilaiden aineenhal-

linnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin. Oppilaan kielitaidon 

kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien opettajien yhteistyönä, että op-

pilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Eurooppalaista kieli-

salkkua. 

Perusopetuksen yleiset arviointiperusteet  

Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta siitä, millä 

kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen kehittyminen niiden 

kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattu.  

Päättöarviointi  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan 

A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden tur-
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vaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi tehdään yhteis-

työssä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa 

liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.  

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kaksikielisessä opetuksessa  
Kaksikielisyyden huomioiminen  

Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan millä kielellä ja 

millaista tukea voidaan antaa. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja riittävää tu-

kea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännölli-

sesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus on, että oppilas saa suunnitelmallista, jatkuvaa tukea 

heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppi-

laan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.  

 

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus  

Kotimaisten kielten varhainen täydellinen kielikylpy  
 

Varhaisen täyskielikylvyn määrittelyä  

Kotimaisten kielten varhaisella täydellä kielikylvyllä tarkoitetaan tässä varhaisintaan kolmevuotiaana ja vii-

meistään esiopetuksesta alkavaa ja perusopetuksen loppuun kestävää ohjelmaa, jossa osa opetuksesta jär-

jestetään koulun varsinaisella opetuskielellä ja osa toisella kotimaisella kielellä tai saamen kielellä. Kysei-

sestä kielestä käytetään tässä nimitystä kielikylpykieli. Kielikylpyopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti lap-

sille, jotka eivät puhu kyseistä kieltä äidinkielenään.  

Kielikylvyn osuus  

Kielikylpykielellä annettavan opetuksen osuus varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä on koko ohjelman ajan 

vähintään 50 % niin, että varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kielikylpykielen osuus on lähes 100 %, 

vuosiluokilla 1–2 noin 90 %, vuosiluokilla 3–4 noin 70 % ja vuosiluokilla 5–9 keskimäärin 50 %. Osuus laske-

taan vuosiluokan koko tuntimäärästä.  

Varhaisen täyskielikyvyn toteuttaminen 

Kaikkia oppiaineita pyritään opettamaan perusopetuksen kestäessä sekä kielikylpykielellä että koulun ope-

tuskielellä, mutta ei molemmilla kielillä samanaikaisesti. Opettajat toimivat joko koulun opetuskielen tai 

kielikylpykielen mukaisina kielellisinä malleina. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryhmässä. Opetus-

kielen vaihtuessa vaihtuu siis myös opettaja. Opetusmateriaali on saman kielistä, kuin opetus. Tärkeää on, 

että oppilas saavuttaa riittävän kielitaidon eri oppiaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Kielikylvyssä tue-

taan kummankin opetuskäytössä olevan kotimaisen kielen avulla oppilaan kulttuuri-identiteetin syvene-

mistä. Kotimaisten kielten lisäksi tuetaan muiden kielten ja kulttuureiden kohtaamista ja vahvistetaan tällä 

tavoin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä myönteisellä tavalla. 

Äidinkieli ja kirjallisuus varhaisessa täyskielikylvyssä  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja kielikylpykielessä on osittain yhteisiä tavoitteita ja sisältöjä. Äidin-

kielen ja kirjallisuuden sekä kielikylpykielen opetussuunnitelmat laaditaan opettajien yhteistyönä niin, että 
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kaikki äidinkielen ja kirjallisuuden sisällöt tulevat katetuiksi ja tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Äidinkie-

len ja kirjallisuuden opetuksen sekä kielikylpykielen opetuksen välillä on siirtovaikutusta varsinkin, kun kieli-

kylpykielen opetuksen tuntimäärä on suuri ja opetus aloitetaan varhain. Lukemaan ja kirjoittamaan opetta-

minen tapahtuu 1.–2.- luokilla ainoastaan kielikylpykielellä. Oppilaan kielikylpykielen kehityksen tuke-

miseksi opetus järjestetään niin, että oppilaat saavat sekä lukuaineissa että taito- ja taideaineissa riittävästi 

opetusta kielikylpykielellä. Siirtovaikutuksen suuruus vaihtelee sisältöaiheittain. Sisältöjen suunnittelussa 

voidaan hyödyntää äidinkielenomaisia tai maahanmuuttajille tarkoitettuja suomen/ruotsin kielen oppimää-

riä.  

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus L  
 

Kohdekieli L  

Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään koulun opetuskielen lisäksi yhtä tai useam-

paa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään tässä nimitystä kohdekieli.  

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen määrittelyä L  

Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen 

koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosi-

luokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Laajamittainen kaksikielinen opetus voi al-

kaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen ajan tai vain osan siitä.  

Vaihtelevat äidinkielet L  

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi myös vaihdella suuresti. Joi-

denkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta niin myö-

häisessä perusopetuksen vaiheessa, että oppisisältöjen opiskelu suomeksi/ ruotsiksi tuottaa heille vaikeuk-

sia. Ellei näitä oppilaita jostakin syystä voida ohjata valmistavaan opetukseen, heille tarjotaan muita tukitoi-

mia (katso luku 7 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki).  

S/R2-oppimäärää opiskelevat L 

Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi/ruotsi toi-

sena kielenä -oppimäärää. Näiden oppilaiden kielitaidon kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, 

jos kohdekielisen opetuksen osuus koko opetuksesta on suuri. 

Oppiaineiden ja sisältöjen valinta L  

Opetussuunnitelmaa laadittaessa on tärkeää miettiä sitä, millaisia oppiaineita tai sisältöjä on mielekästä 

opettaa kohdekielellä. Lisäksi tulee pohtia, onko osa oppiaineiden sisällöistä sellaisia, että niiden opiskelu 

suomeksi tai ruotsiksi olisi erityisen tärkeää, jotta oppilas saavuttaisi hyvät toimintavalmiudet suomalai-

sessa yhteiskunnassa.  

Opetuskielen hyvä hallinta L  

Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdittava siitä, että oppilaiden suomenkieli-

nen/ruotsinkielinen käsitteiden hallinta sekä vaativan asiatekstin ymmärtäminen ja tuottaminen kehittyvät 

hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa.  
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Jatko-opintokelpoisuudesta huolehtiminen L  

Kaksikielinen opetus tulee järjestää niin, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana jatko-

opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen.  

Monikulttuurisuuden huomioiminen L  

Kouluissa, joissa opetusta järjestetään kahdella tai useammalla kielellä, on usein runsas kielten ja kulttuu-

rien kirjo niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin keskuudessa. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia 

tuoda kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia monikieli-

syyttä. Samalla se asettaa koululle haasteen tukea kunkin oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti moniker-

roksista identiteettiä myönteisellä tavalla.  

10.1.2 Suppeampi kaksikielinen opetus 
 

Kielirikasteinen opetus  

Kielirikasteisella opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan 

muulla kuin koulun opetuskielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla kielirikas-

teista opetusta toteutetaan. Kielirikasteista opetusta voi olla jo esiopetuksessa, ja se voi kestää koko perus-

opetuksen ajan tai vain osan siitä.  

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet  

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteet eri oppiaineiden opetuksen ja oppimistulosten osalta ovat perusope-

tuksen päättyessä samat kuin sellaisessa perusopetuksessa, joka ei ole kielirikasteista. Kielirikasteinen ope-

tus kannustaa ja aktivoi oppilaita kohdekielen käyttöön varsinaisten kielen tuntien lisäksi. Kielelliset tavoit-

teet suhteutetaan kielirikasteisen opetuksen määrään.  

10.2 Paikallisesti päätettävät asiat  
 

Paikallisuus 

 

Mikäli opetuksen järjestäjä tarjoaa kaksikielistä opetusta jossakin muodossa, opetuksen järjestäjä päättää 

ja kuvaa opetussuunnitelmassa  

- kenelle kaksikielinen opetus on tarkoitettu ja mitkä ovat oppilaaksi oton periaatteet  

- mikä on kielikylpykielen/kohdekielen sekä koulun opetuskielen tuntijako  

- mitkä oppiaineet tai oppiaineiden sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kielikylpykie-

lellä/kohdekielellä; mikäli tilanne on tarpeen tarkistaa kunkin lukuvuoden osalta erikseen, opetussuunnitel-

massa määritellään, miten tarkistus tehdään ja miten asia kuvataan lukuvuosisuunnitelmassa  

- mitkä ovat kielikylpykielellä/kohdekielellä opetettavien oppiaineiden keskeiset kielelliset tavoitteet  

- mitkä ovat kielikylpykielen/kohdekielen ja tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Lisäksi varhaisen täydelli-

sen kielikylvyn osalta päätetään ja kuvataan  

- mitkä äidinkieli ja kirjallisuus  
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-oppiaineen sisältöalueet opetetaan koulun opetuskielellä ja mitkä kielikylpykielellä. Lisäksi laajamittaisen 

kaksikielisen opetuksen osalta päätetään ja kuvataan  

- miten järjestetään sellaisten lyhytaikaisesti Suomessa asuvien oppilaiden opetus, jotka eivät pysty opiske-

lemaan opetuskielellä eivätkä kohdekielellä  

- käytetäänkö oppilaaksi otossa soveltuvuuskokeita ja mikä niiden vaikutus on oppilaaksi ottoon. 

 

LUKU 11. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasva-

tusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus 

11.1 Opetuksen järjestämisen periaatteet  
 

Lupa perusopetuksen järjestämiseen 

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle luvan perusopetuksen järjestämiseen. 

Järjestämisluvassa opetuksen järjestäjälle voidaan määrätä erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatus-

opilliseen järjestelmään perustuva erityinen koulutustehtävä.  

Opetussuunnitelman perusteiden noudattaminen  

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvassa perusopetuksessa toi-

minnan, kasvatuksen ja opetuksen tulee noudattaa perusopetukselle asetettuja yleisiä kasvatustavoitteita 

ja opetukselle asetettuja tavoitteita. Opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteita sitouttamatta oppilaita tiettyyn opetuksen taustalla olevaan maailmankatsomukseen tai kasva-

tusjärjestelmän taustalla olevaan arvo- tai kasvatusfilosofiseen näkemykseen. Poikkeamista ja painotuksista 

määrätään järjestämisluvassa ja valtioneuvoston asetuksessa.  

11.2 Paikallisesti päätettävät asiat  
 

Paikallisuus  

Perusopetuksen paikallinen opetussuunnitelma voi olla järjestäjäkohtainen tai yksikkökohtainen tai näiden 

yhdistelmä opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatus-

opilliseen järjestelmään perustuva paikallinen opetussuunnitelma voi olla omaleimainen opetuksen järjes-

tämisluvan ja valtioneuvoston asetuksen määrittämissä rajoissa. Opetussuunnitelma ei voi olla ristiriidassa 

perusopetuslain ja -asetusten, tavoitteita ja tuntijakoa koskevan valtioneuvoston asetuksen tai perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa. 

Opetuksen järjestäjän tulee päättää ja kuvata opetussuunnitelmassa sen lisäksi mitä tämän perusteasiakir-

jan muissa luvuissa määrätään,  

- Erityiseen maailmakatsomukseen perustuva opetuksen osalta 

 mitkä ovat erityiseen maailmankatsomukseen perustuvat, perusopetuksen arvoperustaa sekä ta-

voitteita ja keskeisiä sisältöjä täydentävät näkökulmat  
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 miten nämä näkökulmat näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa  

 miten ko. maailmankatsomukseen perustuvia arvoja, tietoja, taitoja ja valmiuksia painottavaa ope-

tusta toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden ja oppimiskokonaisuuksien opetuksessa.  

- Erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvan opetuksen osalta  

 mitkä ovat erityiseen kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvat näissä opetussuunnitelman pe-

rusteissa määriteltyjä perusopetuksen pedagogisia linjauksia täydentävät pedagogiset periaatteet 

ja ratkaisut  

 miten nämä näkyvät toimintakulttuurissa ja työskentelytavoissa sekä eri oppiaineiden ja oppimisko-

konaisuuksien opetuksessa. 

 

LUKU 12. Valinnaisuus perusopetuksessa 
 

Johdanto 

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja 

vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamis-

taan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen 

taitoja.  

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit  
 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset  
Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1–6 ja vuosiluokille 7–9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle 

(musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi 

näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1–6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosi-

luokille 7–9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valin-

naiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne 

myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.  

Toteutusvaihtoehtoja  

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa 

jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä 

tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja tai-

toaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun 

opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoai-

neita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta. 

Kotitalous 
 

8.lk TAITA –valinnainen 

Kotitalous (tt) 
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Kurssin tavoitteet: 

Oppii soveltamaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla täydennetään tietopohjaa. Kurssin aikana 

harjoitellaan suunnittelutaitoa. Opitaan perustelemaan omia valintoja kuluttajana. Kurssin aikana oppilas 

toteuttaa omista tehdyistä töistä kuvallisen tai kirjallisen tuotoksen. 

Kurssin sisältö: 

 Ympäristöystävällinen kuluttaminen 

 Toimiva ruoanvalmistus 

 Sama ruoka ei aina sovi kaikille 

 Ruoka-aineet tutuiksi 

 Juhlat – mukavia muistoja esim. rippijuhlat 

 Senttien venytystä ostostilanteessa 

 Siisti koti 

 Kausi tuotteet ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa 

 Ruokamuoti 

9.lk TAITA –valinnainen 

Opiskelijan ruokakurssi (tt)  

Kurssin tavoitteet: 

Oppii soveltamaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla täydennetään tietopohjaa. Kurssin aikana 
harjoitellaan suunnittelutaitoa. Opitaan perustelemaan omia valintoja kuluttajana. Kurssin aikana oppilas 
toteuttaa omista tehdyistä töistä kuvallisen tai kirjallisen tuotoksen. 

Kurssin sisältö: 

 Ympäristöystävällinen kuluttaminen 

 Toimiva ruoanvalmistus – opiskelijan keittiösuunnitelma 

 Sama ruoka ei aina sovi kaikille 

 Ruoka-aineet monipuolisesti käyttöön 

 Juhlat – mukavia muistoja 

 Terveellisyys nuoren opiskelijan ruoanvalmistuksessa 

 Toimiva opiskelijan asunto 

 Kausi tuotteet ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa 

 

Käsityö 
 

8.lk TAITA-valinnainen 
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Tekninentyö (tt) 

Ideoidaan ja suunnitellaan tuotteita omiin tarpeisiin. 

Materiaalit: 

 puu 

 metalli 

 nahka 

 muovi jne. 

- Perinteiset koneet ja työtavat sekä uudet; 3D-tulostus, 3D mallinnus ja suunnittelu, CNC-jyrsintä 

- Tuotteet valmistetaan oppilaan kiinnostuksen mukaan puusta tai metallista, nahkasta, kankaasta, 

muovista tms. monipuolisesti työtapoja sekä eri tekniikoita hyödyntäen 

- Syvennytään eri työstökoneiden monipuoliseen käyttöön ja uusia tekniikoita opiskellaan ryhmän 

tarpeiden mukaan. 

- Voidaan hyödyntää myös elektroniikan ja ohjelmoinnin mahdollisuuksia. 

- Oppilas voi toteuttaa kaikilla kursseilla omia suunnitelmia. 

Tekstiilityö (tt) 

Käsityössä kehitetään kädentaitoja tekstiilityön ja mahdollisuuksien mukaan teknisen työn menetelmiä hyö-

dyntäen. Oppilas valitsee haluamansa tekniikan ja materiaalit sekä toteutettavan työn mielenkiintonsa mu-

kaan. Valmistettava tuote voi olla asuste, vaate, koru, koriste- tai käyttöesine. Haasta itsesi valmistamaan 

mieluinen käsityö. Tämä oppiaine kehittää monipuolisesti oppilaan kädentaitoja laajalti eri osa-alueilla. 

 

9.lk TAITA –valinnainen  

 

Tekninen työ (tt) 

Ideoidaan ja suunnitellaan tuotteita omiin tarpeisiin. 

Materiaalit: 

 -puu 

 metalli 

 nahka 

 muovi jne. 

- Perinteiset koneet ja työtavat sekä uudet; 3D-tulostus, 3D mallinnus ja suunnittelu, CNC-jyrsintä 

- Tuotteet valmistetaan oppilaan kiinnostuksen mukaan puusta tai metallista, nahkasta, kankaasta, 

muovista tms. monipuolisesti työtapoja sekä eri tekniikoita hyödyntäen 
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- Syvennytään eri työstökoneiden monipuoliseen käyttöön ja uusia tekniikoita opiskellaan ryhmän 

tarpeiden mukaan. 

- Voidaan hyödyntää myös elektroniikan ja ohjelmoinnin mahdollisuuksia. 

- Oppilas voi toteuttaa kaikilla kursseilla omia suunnitelmia. 

Tekstiilityö (tt) 

Käsityössä kehitetään kädentaitoja tekstiilityön ja mahdollisuuksien mukaan teknisen työn menetelmiä hyö-
dyntäen. Oppilas valitsee haluamansa tekniikan ja materiaalit sekä toteutettavan työn mielenkiintonsa mu-
kaan. Aihealueina ovat mm. sisustusta omaan huoneeseeni, oman näköinen vaate, kirjontoja maailmalta, 
kankaan kuvioinnin eri tekniikat sekä hyvän mielen tekstiili – valmistan ja annan lahjaksi, yhteisöllinen pro-
jekti- vaikuttava tekstiili. 

 

 

Kuvataide 

 

8.lk TAITA –valinnainen  

 

“Omat kuvat” (tt) 

Jos kuvataide kiinnostaa sinua ja tahdot kehittää/syventää omia taiteellisia taitoja, niin kurssi on sinua var-

ten! Kurssilla edistää omaa luovaa työtä ja on käytännönläheinen. 

Lukuvuoden aikana tehdään yksi taidevierailu. 

Sisältö ja tavoitteet: 

Tutustutaan ja syvennetään omia taitoja kuvataiteen eri saloihin ja tekniikoihin. 

Kurssin alussa suunnitellaan yhdessä oppilaiden kurssin sisällön ja harjoiteltavat tekniikat. Kurssi soveltuu 

projektinomaiseen yhteistyöhön esim. eri oppiaineitten välillä. 

Kurssin aikana voidaan tutustua: 

 Piirtämisen saloihin. Eri piirtimet ja tyylit tutuksi. 

 Maalauksen keinot, tekniikat ja materiaalit 

 Kolmiulotteinen työskentely esim. savi, kipsi, massat, lumi jne. 

 Valokuvauksen ja elokuvan välineistöön ja tekniikka tutuksi 

 Kuva-analyysi/elokuva-analyysi 

 Oppilaan omat valinnat 
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Kurssin aikana voidaan tehdä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

 

9.lk TAITA –valinnainen  

 

“Minä taiteilijana?” (tt) 

Sisältö ja tavoite: 

Tavoitteena on, että jokainen kurssilainen on oppinut uuden tekniikan ja syventänyt omia jo opittuja tai-
toja. Pohdiskelemme missä ammateissa kuvataiteessa opetettavia asioita tulee esille. 

Kurssilla tutustutaan ja syvennetään kuvataiteen eri tekniikoiden saloihin. 

Tutustumme eri kuvataidealan taiteilijoihin ja heidän teoksiinsa. 

Tämä kurssi edistää luovaa ajattelua ja on käytännönläheinen. 

Lukuvuoden aikana tehdään yhden taidevierailun. 

Kurssin aikana voidaan tutustua: 

 Piirtämisen saloihin. Eri piirtimet ja tyylit tutuksi. 

 Maalauksen keinot, tekniikat ja materiaalit 

 Kolmiulotteinen työskentely esim. savi, kipsi, massat, lumi jne. 

 Valokuvauksen ja elokuvan välineistöön ja tekniikkaan eri tehtävien kautta 

 Kuva-analyysi/elokuva-analyysi 

Syvennetään omia taitoja, itselleen kiinnostavan tekniikan ympärillä, kuvataiteen lopputyön ohessa. 

Lopputyöhön kuuluu kirjallinen ja käytännöllinen osuus. Portfolio tehdään sähköisenä. Lisäksi voidaan ra-
kentaa näyttely lopputyön tuotoksista. 

Kurssin aikana voidaan tehdä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

 

Liikunta 
 
8. lk TAITA-valinnainen 

Palloilukurssi (tt) 

Palloilukurssin tavoitteena on oppia monipuolisesti eri pallo- ja mailapelien pelitaitoja ja -tietoja. Oppilas 

syventää tietoja (mm. pelien säännöt) ja kehittää taitojaan monipuolisesti. Kurssilla harjoitellaan sekä hen-
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kilökohtaista taitoa että pelitaitoja. Kurssilla opetellaan ymmärtämään joukkuepelin merkitystä. Tärkeä ta-

voite tällä kurssilla on oppia pelaamaan reilun pelin periaatteilla ja ottaa huomioon muut oppilaat. Kurssi 

suunnitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. 

Kurssin sisältö 

 pelitaitojen ja henkilökohtaisen taidon kehittäminen 

 joukkuepelin merkityksen ymmärtäminen 

 säännöt ja tuomarointi 

 Palloilulajit: koripallo, lentopallo, käsipallo, salibandy, jalkapallo, ultimate 

 Mailapelit: sulkapallo, pingis 

 Maalipelit: jääkiekko 

 soveltavat pallopelit 

 

Hyvinvointi ja luontoliikunta (tt) 

Kurssin tavoitteena on oppia huolehtimaan omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä liikunnan avulla. 

Luontoliikunta on olennainen osa tätä kurssia. Lisäksi tutustumme erilaisiin liikuntamuotoihin, joiden avulla 

voit kehittää omaa kuntoa. Kurssin tarkoituksena on, että oppilas oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja 

arvioimaan omaa liikkumistaan. Kurssi suunnitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. 

Kurssin sisältö   

 luontoliikunta vuoden aikojen mukaan 

 lihaskunto 

 kestävyysliikuntamuodot 

 kehonhuolto, rentoutuminen 

 ryhmätoiminta 

 uudet liikuntamuodot 

  

9. lk TAITA -valinnainen 

Liikunnasta elämäntapa! 

Kurssin tavoite: 

Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja vastuunottaminen omasta liikkumisesta 

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen ja arviointi 

Pelitaitojen kehittäminen ja reilun pelin taidot 

Sosiaalisten taitojen kehittäminen mm. yhteistyötaidot ja auttaminen 

Liikunnasta nauttiminen ja luontoliikunnan eri muodot 

Rytmitaidon kehittäminen 



149 
 

Kurssin sisältö: 

Kunto- ja luontoliikunnan eri muodot: yleisurheilu, lenkkeily, lumikenkäily, hiihto, luistelu, retkeily 

Crossfit, kuntosali, lihashuolto ja venyttely 

Erilaiset pallo- ja mailapelit 

Tanssi ja luova liikunta 

Oppilaat saavat itse vaikuttaa kurssin sisältöihin. 

Musiikki 
 

8. lk TAITA-valinnainen 

Musisointi (tt) 

 syvemmät taidot bändisoittimissa, yhteissoitto 

 laulaminen, yhteislaulu, moniäänisen laulun perustaidot, oma persoonallinen laulutyyli 

 esiintyminen 

 musiikin analyyttinen kuunteleminen 

 luova musisointi, improvisointi 

 

9. lk TAITA –valinnainen 

Musisointi (tt) 

 syvemmät taidot bändisoittimissa, yhteissoitto 

 laulaminen, yhteislaulu, moniäänisen laulun perustaidot, oma persoonallinen laulutyyli 

 esiintyminen 

 musiikin analyyttinen kuunteleminen 

 luova musisointi, improvisointi 

 

12.2 Valinnaiset aineet 
 

Aidosti valinnaiset aineet  

Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan mukaisesti. 

Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla 1–9. Va-

linnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai 

useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Valinnaisten aineiden tulee edistää perusopetuk-

selle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yh-

teisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri 

oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden 
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yhteistyötä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden opinnoissa, tieto- ja viestintäteknologiassa, kuluttaja- ja ta-

louskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa tai draamaopinnoissa. 

Opetuksen järjestäjän rooli  

Opetuksen järjestäjä päättää, mitä valinnaisia aineita tarjotaan. Opetuksen järjestäjän tulee ottaa valinnais-

ten aineiden tarjonnasta sekä arvioinnista päättäessään huomioon opiskelijaksi ottamisen perusteet toi-

selle asteelle.  

Tuntijaon rooli  

Valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä tuntijaossa on vuosiluokilla 1–9 varattu yhdeksän vuosiviikko-

tuntia opetusaikaa valinnaisille aineille. Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään pe-

rusopetusasetuksen määrittelemä vähimmäisvuosiviikkotuntimäärä (222 vvt), voivat tunnit ylityksen osalta 

sisältää myös valinnaisia aineita. Valinnaisiin aineisiin osoitettuja vuosiviikkotunteja voidaan tarvittaessa 

käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen. 

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  
 

A2 ja B2 -kielet  

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten ja 

valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä niiden ta-

voitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

Vapaaehtoinen A-kieli eli A2-kieli  

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voi-

daan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän 

ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämi-

seen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille 

opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille 

yhteisessä A-kielessä.  

Valinnainen B-kieli eli B2-kieli  

Valinnaisen B-kielen (B2-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia. 

12.4 Paikallisesti päätettävät asiat  
 

Paikallisuus  

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle 

asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin. Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitel-

massa 

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit  

- miten taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit käytetään  
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 mikäli opetuksen järjestäjä päättää tuntien jakamisesta eri taide- ja taitoaineiden kesken, laaditaan 

opetussuunnitelma kunkin aineen osalta ottaen huomioon ko. aineen paikallinen kokonaistunti-

määrä ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty oppiaineen rakenne  

 mikäli opetuksen järjestäjä päättää, että kaikkien tai joidenkin valinnaisten tuntien käyttö perustuu 

oppilaan valintaan, laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suun-

nitelmansa, jossa määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja 

työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla valinnaista ainetta tarjotaan. 

Valinnaiset aineet  

- mitkä ovat oppilaille tarjottavat valinnaiset aineet  

 mikä on kunkin valinnaisen aineen nimi ja laajuus sekä vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta 

tarjotaan  

 miten vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain  

 mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöi-

hin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.  

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät  

- mitkä ovat oppilaille mahdollisesti tarjottavat vapaaehtoiset ja valinnaiset kielet 

 miten niiden vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokittain  

 mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt vuosiluokit-

tain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiir-

teet. 

12.4.1 Varsinaiset valinnaisaineet Kittilässä 
 

7. vuosiluokka 
 

KOTITALOUS  

Kotitalous (v) 

Kurssin tavoitteet: 

Oppilas oppii tunnistamaan ja käyttämään luonnosta saatavia raaka-aineita. Oppii arvostamaan lähiruokaa. 

Oppii huomioimaan turvallisuuden ja jokamiehenoikeudet luonnossa liikkuessa ja valmistaessa ruokaa 

maasto-olosuhteissa. Oppii suunnittelemaan päiväretken, varusteet ja eväät. 

Kurssin sisältö: 

 riistaliha, kalat, marjat ja sienet ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa 

 ruoanvalmistus avotulella ja trangialla 

 päiväretken suunnittelu ja toteutus 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
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METSÄSTYS 

Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi (v) 

Kurssin tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on valmentaa oppilasta suorittamaan metsästäjätutkinto. Kurssin aikana oppilas oppii 

metsästäjän tarvitsemia tietoja ja taitoja. Oppilas saa tietoa luonnossa liikkumisesta ja selviytymisestä. Ta-

voitteena on, että oppilas tuntee jokamiehenoikeudet sekä velvollisuudet ja osaa toimia niiden mukaisesti 

luonnossa liikkuessaan. Oppilas oppii tunnistamaan riistalajeja sekä niitä muistuttavia lajeja. Oppilas tietää, 

miten riistakantoja hoidetaan ja metsästystä harjoitetaan eettisesti ja kestävästi. Kurssin käytyään oppilas 

hallitsee metsästyslainsäädännön perusasiat ja osaa valita riistalajille sopivan pyyntivälineen ja -menetel-

män. Saaliin käsittelyä ja monipuolista hyödyntämistä opetellaan yhteistyössä kotitalouden kanssa. Lisäksi 

kurssin tavoitteena on saada perusteet turvalliseen metsästykseen sekä aseen säilytykseen ja käsittelyyn. 

Mahdollisuuksien mukaan kurssilla harjoitellaan aseenkäsittelyä ja ampumista kouluttajan valvonnassa. 

Kurssin sisällöt: 

 Metsästyslainsäädäntö 

 Lajintuntemus 

 Riistaekologia ja riistanhoito 

 Eettinen ja kestävä metsästys 

 Aseet ja patruunat metsästyksessä 

 Metsästyksen turvallisuus 

 Pyyntivälineet ja –menetelmät 

 Saaliin käsittely 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
 
 
 
KIELET 

Kieli poskessa (v) 
 
Kurssin tavoitteet: 

 herättää kiinnostusta vieraisiin kieliin ja kulttuureihin sekä oppia huomaamaan eri kielten 
välisiä yhteyksiä 
 

Kurssin sisältö: 

 maistiaisia koulussamme opettavista vieraista kielistä 
 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
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LIIKUNTA 

Liikunnasta elämäntapa (v) 

Kurssin tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti peli-

taitoja sekä reilua peliä. Kurssilla kehitetään ja arvioidaan fyysisiä ominaisuuksia mm. kuntosaliharjoittelun 

avulla. Kurssin tavoitteena on kehittää sosiaalisia taitoja pelien avulla. Tavoitteena on liikunnasta nauttimi-

nen ja luontoliikunnan eri muodot. 

Kurssin sisältö:                  

 Kunto- ja luontoliikunnan eri muodot 

 Crossfit, kuntosali, lihashuolto ja venyttely   

 Erilaiset pelit   

 Luova liikunta               

Oppilaat saavat itse vaikuttaa kurssin sisältöihin.   

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 

MUSIIKKI 

Musiikki 7.lk (v) 

 

Kurssin tavoitteet: 

 Rakentavaan toimintaan osallistuminen musisoivan ryhmän jäsenenä 

 Äänenkäyttö- ja laulutaidon ylläpitäminen sekä kehittäminen 

 Soitto- ja yhteismusisointitaitojen kehittäminen keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimin 

 Musiikin vaikutuksien tunnistaminen tunteisiin ja hyvinvointiin 

 Kuulonhuolto sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta huolehtiminen 

Kurssin sisältö: 

 Musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen 

 Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotai-

toja syvennetään yhteismusisoinnissa 

 Kuulonhuollon merkitys elämässä 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
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KUVATAIDE  

“Maailmanmatkalla” (v) 
  
Sisältö ja tavoitteet:  
  
Kurssilla tehdään mielikuvitusmatkoja vieraisiin maihin eri tekniikoita käyttäen. Tutustumme maan taitee-
seen ja kulttuuriin. Kurssi edistää luovaa työtä ja on käytännönläheinen.  
Maat, joihin tutustutaan kurssilaiset valitsevat yhdessä.  
Tervetuloa luovan taiteen tekemisen meininkiin!  
  
Kurssiin voidaan tehdä laajempi projekti yhteistyössä eri oppiaineiden välillä.   
  
Kokeillaan esim.  

 Maalaamista, piirtämistä ja muita eri tekniikoita. Kokeillaan piirtämistä tabletilla ja piirtopöytää 
käyttäen  
 Rakentaminen ja muovaillaan kolmiulotteisia teoksia eri muovailun tekniikoin  
 Taidegrafiikkaa  
 Voidaan tehdä lyhytelokuvaprojekti ja harjoitella valokuvausta  
 Oppilaan omat kuvat ja toiveet  

  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty  
 

MEDIA 

Media valinnainen (v) 

Kurssin tavoitteet: 

 Oppilas syventää omia tietoteknisiä taitoja  

 Tietää mitä tarkoittaa kriittinen media/kriittinen medialukutaito 

 Tuntee Nettietiketin, tekijänoikeuden ja ikärajojen säännöt  

 Hallitsee muutaman tietoteknisen käsitteen 

 On tutustunut Word-asiakirjaan, osaa tallentaa, jakaa ja tulostaa tiedoston.  

 Tietää mikä on pilvipalvelu 

 

Kurssin sisältö: 

 

 Tutustumme online oppimisympäristöihin esim. Padlet ja Tinkercad 

 Tutustumme eri pilvipalveluihin esim. Google Drive  

 Harjoitellaan sähköpostin kirjoittamista, lähettämistä ja vastaanottamista.  

 Harjoitellaan muutamia näppäimistön pikakomentoja  

 Harjoitellaan, kiinnostuksen mukaan, 10-sormijärjestelmää  

 Keskustellaan mm. mediakulttuuri, nettietiketti, tekijänoikeuksista, pelien ja elokuvien ikära-

joista, sosiaalisesta mediasta.  
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 Tehdään pienen elokuva produktio tabletilla ja editoidaan elokuva editor-ohjelmalla (Ide-

ointi-kuvakäsikirjoitus-kuvaus-editointi ja esitys)  

 Keskustellaan valokuvan ja elokuvan sommittelun eri malleista  

 Mahdollisuuksien mukaan tallennamme koululla tapahtuvia vierailuja yms.  

 Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailu Kittilän mediapajalle  

 Mahdollisuuksien mukaan voi oppilaat toimia tietotekniikan asiantuntijoina koululla 2 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 

 
KÄSITYÖ + OHJELMOINTI 

 

Ohjelmoitu käsityö (v) 

  

Kurssin tavoite:  

  

 hallitsee ohjelmoinnin alkeet ja 3d tulostukseen  

 hallitsee kolmiulotteisen hahmotuskyvyn jota voi hyödyntää käsityössä    

 sovelletaan ohjelmointia valmistettaviin tuotteisiin joissa voi olla eri materiaaleja  

 

 

Kurssin sisältö:  

  

 ohjelmointi, ohjelmien käyttö    

 3d-tulostus  

 tutustutaan eri käsityö materiaaleihin   

 valmistetaan suunniteltu tuote, johon voidaan liittää muita materiaaleja jotka muodostavat koko-

naisuuden  

  

Arviointi: Hyväksytty/hylätty  

 

TIETOTEKNISET TAIDOT 

Tavoite: Oppilas hallitsee laitteiston käyttöön liittyvät perusasiat 

Sisältö: 

 käyttöliittymän hallinta 

 työpöydän merkitys 

 näppäimistön ja hiiren käyttö 

 ohjelman käynnistäminen ja sulkeminen 

 ikkunoiden käsittely 

 valikoiden käyttö 

 valintaikkunat 
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 usean ohjelman avaus yhtä aikaa ja ohjelmien välillä liikkuminen 

 järjestelmän käynnistäminen ja sulkeminen 

 tietojen siirto/kopiointi ohjelmasta toiseen 

 kansiorakenteen ymmärtäminen 

 tulostaminen 

 tiedoston avaaminen ja sulkeminen 

 tiedoston tallentaminen oikeaan kohteeseen 

 tiedostojen nimeäminen 

 tiedostojen siirtäminen, kopiointi ja poisto 

 

Tavoite: Oppilas hallitsee jonkin tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön 

Sisältö: 

 tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen oikeilla työkaluilla (ei Enterillä rivinvaihtoja, sisentä-

minen...) 

 tiedoston tallennus 

 aluetoiminnot (valinta, leikkaa, kopioi, kahden tekstin yhdistäminen) 

 Kirjasinmuotoilut (kirjasinlajin muuttaminen, kirjasinkoon muuttaminen, alleviivaus, liha-

vointi, kursivointi, muotosivellin) 

 asettelut (tekstin tasaaminen, tekstin sisentäminen, paperin suunnan muuttaminen, rivivä-

lin muuttaminen) 

 oikoluku 

 taulukon ja kuvan lisäys 

 tulostaminen (esikatselu, tulostusasetukset) 

 ohjetoiminto 

Tavoite: oppilas osaa käyttää sähköpostia sekä osaa etsiä ja hyödyntää internetistä saatavaa tietoa 

Sisältö: 

1.sähköposti: 

 sähköpostiviestin rakenne (otsikkokentät, runko-osa) 

 sähköpostiviestin käsittely (viestin vastaanotto, viestin lähetys annettuun osoitteeseen, liitetie-

dosto, viestiin vastaus, viestin tulostus) 

2. WWW: 

 www-sivujen löytäminen URL-osoitteen perusteella 

 hakukoneiden käyttö 

 hakusanan käyttö 

 hakutulosten arviointi ja kriittisyys 
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 hakutulosten muokkaus 

 suosikkilistojen käyttö 

 lomakkeiden käyttö 

 tekstin ja kuvan kopioiminen www-sivulta 

 tekijänoikeuksien huomioiminen www-materiaalin yhteydessä 

 sivun tulostus 

Arviointi: Hyväksytty/hylätty 
 
 

8. vuosiluokka 
 

LIIKUNTA (v) 

Kuntosalikurssi 

Kuntosalikurssin tavoitteena on perehtyminen kuntosali- ja lihaskuntoharjoitteluun. Tavoitteena on kunto-

saliharjoittelun tarkoituksenmukainen ja turvallinen toteuttaminen, joka vaatii varsinkin aloitusvaiheessa 

ohjausta ja perehtymistä. Yksi kurssin lihaskuntoharjoittelun päätehtävistä on opettaa oikeat tekniikat ja 

ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat. Kuntosaliharjoittelun tavoitteena on vahvistaa lihaksia, polttaa 

rasvaa, tehdä hyvää luustolle, vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja parantaa ryhtiä. Tavoitteena on myös pe-

rehdyttäminen kuntosaliliikuntaan ja harjoittelun ohjelmointi, jotka ovat tärkeä osa onnistunutta liikunta-

kokemusta. Harjoittelun ohjelmoinnin tavoitteena on liikunnan monipuolisuuden, mielekkyyden, turvalli-

suuden ja tuloksellisuuden optimoiminen.  

Myös ruokailu on osa harjoittelun onnistumista. Kurssilla perehdytään oikeaoppiseen ruokailuun. Kurssilla 

tutustutaan Kittilän kunnan alueen kuntosaleihin mahdollisuuksien mukaan. 

SAKSA B2 (v) 

Tunneilla on tavoitteena tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin. 

Aluksi harjoitellaan normaaleja keskustelutilanteita kuten esim. esittäytymistä ja harrastuksista tai säästä 

kertomista ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

Myöhemmin harjoitellaan selviytymään matkustamis- ja asiointitilanteissa, kuten esim. tien kysymistä ja 

ravintolassa tilaamista. 

VENÄJÄ B2 (v) 

Haluatko oppia kyrilliset aakkoset ja tutustua slaavilaiseen kulttuuriin? Venäjää puhuu maailmassa yli 275 

miljoona ihmistä ja Suomessakin asuu yli 70 000 venäjänkielistä. Kurssilla sinulla on mahdollisuus oppia ve-

näjää ja tutustua slaavilaiseen kulttuuriin. 

KOTITALOUS (v) 
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Ruokaa ja leivonnaisia läheltä ja kaukaa 

Kurssin tavoitteet: 

Tutustutaan ja syvennetään omia taitoja ja makumaailmaa. Kurssin alussa suunnitellaan yhdessä toteutet-

tavat työt, laajempi projekti esim. piparitalkoot, perinnepäivä, myyjäiset jne. Kurssiin voidaan sisällyttää 

myös projekti yhteistyössä eri opettajien kanssa. 

Kurssin sisältö: 

 Ympäristöystävällinen kuluttaminen 

 Makuja mummolasta - Paikallinen leivonta ja ruokakulttuuri 

 Muuttuva ruokaperinne - Suomalainen ruokakulttuuri 

 Makuelämyksiä maailmalta - keittiön kautta kulttuurit tutuiksi 

 Lukuvuosi on myös juhlavuosi - kalenterivuoden juhlat 

 Ajankohtaisia ruokauutuuksia 

 Erilaiset ruokavaliot 

 

TEKNINEN KÄSITYÖ (v) 

Ideoidaan ja suunnitellaan tuotteita omiin tarpeisiin. 

Materiaalit: 

 puu 

 metalli 

 nahka 

 muovi jne. 

- Perinteiset koneet ja työtavat sekä uudet; 3D-tulostus, 3D mallinnus ja suunnittelu, CNC-jyrsintä 

- Tuotteet valmistetaan oppilaan kiinnostuksen mukaan puusta tai metallista, nahkasta, kankaasta, muo-

vista tms. monipuolisesti työtapoja sekä eri tekniikoita hyödyntäen 

- Syvennytään eri työstökoneiden monipuoliseen käyttöön ja uusia tekniikoita opiskellaan ryhmän tarpei-

den mukaan. 

- Voidaan hyödyntää myös elektroniikan ja ohjelmoinnin mahdollisuuksia. 

- Oppilas voi toteuttaa kaikilla kursseilla omia suunnitelmia. 

MEDIA (v) 

Tavoitteet: 
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Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan taitoja valokuvauksen ja elokuvan saloissa. Lisäksi tuoda esille te-

kijänoikeudet ja nettietiketin. Tuottaa oman produktion minkä myöhemmin oppilas voi hyödyntää omilla 

verkko/some sivustoilla. Lisäksi tutustutaan syvemmin Portal Office 365 tuomiin mahdollisuuksiin. 

Sisältö: 

· Videokamerat ja elokuva produktio (Ideointi-kuvakäsikirjoitus-kuvaus-editointi ja esitys) 

· Järjestelmäkamera ja tekniikka (kuvaaminen, välineet, kuvansommittelua ja digitaalinen 

kuvankäsittelyä) 

· Valokuvaaja ja elokuvantekijä ammattina. (Tutustutaan elokuvan-, ja valokuvaajiin) 

· Osallistumme valokuva ja elokuvakilpailuihin 

· Tallennamme koululla tapahtuvia vierailuja yms. 

· Mahdollisuus tehdä koululehti tai tiedote 

· Pc ja Mac- ympäristöt tutuksi 

· Olisiko minusta bloggaaja tai vloggaaja? Tutustutaan eri blogeihin ja vlogeihin. 

· Pelit ja Ohjelmointi/koodaus 

· Oman verkkosivun luominen 

· Tekijänoikeudet 

· Eri oppimis-, ja työympäristöt esim. Padlet 

· SOME 

· Syvennetään taitoja Portal Office 365 sisältöön 

· PowerPoint, Sway, Exel ja OneNote. 

· Oppilaiden oma valinta 

Kurssin aikana voidaan tehdä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

 

9. vuosiluokka 
 

LIIKUNTA 

Kuntosalikurssi (v) 

Kuntosalikurssin tavoitteena on perehtyminen kuntosali- ja lihaskuntoharjoitteluun. Tavoitteena on kunto-

saliharjoittelun tarkoituksenmukainen ja turvallinen toteuttaminen, joka vaatii varsinkin aloitusvaiheessa 

ohjausta ja perehtymistä. Yksi kurssin lihaskuntoharjoittelun päätehtävistä on opettaa oikeat tekniikat ja 

ottaa huomioon turvallisuusnäkökohdat. Kuntosaliharjoittelun tavoitteena on vahvistaa lihaksia, polttaa 

rasvaa, tehdä hyvää luustolle, vilkastuttaa aineenvaihduntaa ja parantaa ryhtiä. Tavoitteena on myös pe-

rehdyttäminen kuntosaliliikuntaan ja harjoittelun ohjelmointi, jotka ovat tärkeä osa onnistunutta liikunta-

kokemusta. Harjoittelun ohjelmoinnin tavoitteena on liikunnan monipuolisuuden, mielekkyyden, turvalli-

suuden ja tuloksellisuuden optimoiminen.  

Myös ruokailu on osa harjoittelun onnistumista. Kurssilla perehdytään oikeaoppiseen ruokailuun. Kurssilla 

tutustutaan Kittilän kunnan alueen kuntosaleihin mahdollisuuksien mukaan. 
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Sporttikurssi (v) 

Sporttikurssin tavoitteena on ottaa vastuuta omasta liikkumisesta ja omaksua liikunnallinen elämäntapa. 

Tavoitteena on harjoitella monipuolisesti erilaisia liikuntataitoja ja kehittää omaa fyysistä kuntoa. Lisäksi 

tutustumme uusiin lajeihin kuten kiipeilyyn. Kurssilla kehitetään myös sosiaalisia taitoja mm. yhteistyötai-

toja ja reilun pelin taitoja. 

Kurssin sisältö: 

 Kunto- ja luontoliikunnan eri muodot: lenkkeily, sauvakävely, lumikenkäily, hiihto, luistelu 

 Crossfit, kuntosali, lihashuolto ja venyttely 

 Kiipeily 

 Erilaiset pelit 

 Rytmiliikunta 

MAFYKE (v)   

 

Valinnainen oppiaine, joka koostuu matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta 

  

Tavoite: 

   
Valinnaisaineessa tarjotaan matemaattis-luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneille oppilaille mahdolli-

suus syventää tietoja ja taitoja, joilla pyritään varsinkin lukiokelpoisuuden parantamiseen. Oppilaita pyritään 

ohjaamaan tosiasioihin perustuvaan asioiden kriittiseen tarkasteluun, jotta oppilas olisi entistä paremmin 

tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa.   

  

Valinnaisaine jakaantuu viiteen osioon, joissa teemat ja opettajat vaihtuvat.   

 

Osa-alueiden siällöt:  

  
1. jakso: polynomilaskentaa    

2. jakso: kemian työtapoja, erilaisia laboratoriotöitä ja työselostusten teko sähköisesti  

3. jakso: yhtälöt, epäyhtälöt ja yhtälöparit  

4. jakso: fysiikan työtapoja, erilaisia laboratoriotöitä ja työselostusten teko sähköisesti  

5. jakso: tutustutaan GeoGebra-ohjelmaan ja harjoitellaan laskutehtävien ratkaisemista ohjelman avulla      

  

Arviointi: 

   
Matematiikassa pidetään kirjalliset kokeet, joissa saa olla muistiinpanot mukana. Fysiikka-kemia toteutetaan 

työjaksoina, joissa painotetaan havainnoimista, mittausten tekemistä, tulosten graafista esittämistä ja ana-

lysointia sekä taitoa käyttää tieto- ja viestintäteknologisia välineitä ja sovelluksia. Mittauksilla pyritään ha-

vainnollistamaan luonnonlakeja ja etsimään selityksiä luonnonilmiöille. Laboratoriotöistä tehdään työselos-

tukset.  

  

Lisäksi arvioinnissa painottuvat omatoimisuus, aktiivisuus ja säännöllisyys työnteossa.   
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SAKSA B2 (v) 

Tunneilla on tavoitteena tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin. 

Aluksi harjoitellaan normaaleja keskustelutilanteita kuten esim. esittäytymistä ja harrastuksista tai säästä 

kertomista ja opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

Myöhemmin harjoitellaan selviytymään matkustamis- ja asiointitilanteissa kuten esim. tien kysymistä ja ra-

vintolassa tilaamista 

RUOTSI (v) 

Sista chansen! 

Tule kertaamaan ruotsin perusasioita ja syventämään ruotsin kielen osaamista vapaamuotoisesti sekä tu-

tustumaan pohjoismaiseen kulttuuriin. 

KOTITALOUS (v) 

Luonnosta lautaselle 

Kurssin tavoitteet: 

Oppii tunnistamaan ja käyttämään luonnon antimia. Oppii arvostamaan lähiruokaa. Kurssin aikana kootaan 

reseptikansio ruoista ja leivonnaisista, joita ollaan kokeiltu oppitunnelilla. 

Kurssin sisältö: 

 Ympäristöystävällinen kuluttaminen 

 Riistaruoat – hirvi, poro, maalinnut, vesilinnut, jänis 

 Kaikenlaista kalaa – siika- ja muikkukukko, nuotiokala, kalamureke 

 Kasvisruokaa moneen makuun 

 Luonnon marjat – mehut, hillot, hyytelöt ja smoothiet 

 Luonnon yrtit – levitteet, teet 

 Leipä uutuudet - siemennäkkileipä, pataleipä 

 Mausteet ja maustaminen 

 Raakakakut 

KUVATAIDE (v) 

Media 

Kurssin tavoitteet: 
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Kurssin tavoitteena on syventää oppilaan taitoja valokuvauksen ja elokuvan saloissa. Lisäksi tuoda esille te-

kijänoikeudet ja nettietiketin. Tuottaa oman produktion minkä myöhemmin oppilas voi hyödyntää omilla 

verkko/some sivustoilla. Lisäksi tutustutaan syvemmin Portal Office 365 tuomiin mahdollisuuksiin. 

Kurssin sisältö: 

 Videokamerat ja elokuva produktio (Ideointi-kuvakäsikirjoitus-kuvaus-editointi ja esi-

tys) 

 Järjestelmäkamera ja tekniikka (kuvaaminen, välineet, kuvansommittelua ja digitaali-

nen kuvankäsittelyä) 

 Valokuvaaja ja elokuvantekijä ammattina. (Tutustutaan elokuvaajiin ja valokuvaajiin) 

 Osallistumme valokuva ja elokuva-kilpailuihin 

 Tallennamme koululla tapahtuvia vierailuja yms. 

 Mahdollisuus tehdä koululehti tai tiedote 

 Pc ja Mac- ympäristöt tutuksi 

 Olisiko minusta bloggaaja tai vloggaaja? Tutustutaan eri blogeihin ja vlogeihin. 

 Pelit ja Ohjelmointi/koodaus 

 Oman verkkosivun luominen 

 Tekijänoikeudet 

 Eri oppimis-, ja työympäristöt esim. Padlet 

 SOME 

 Syvennetään taitoja Portal Office 365 sisältöön PowerPoint, Sway, Exel ja OneNote. 

 Oppilaiden oma valinta 

Kurssin aikana voidaan tehdä eri oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

TEKNINEN KÄSITYÖ (v) 

Ideoidaan ja suunnitellaan tuotteita omiin tarpeisiin 

Materiaalit: 

- puu 

- metalli 

- nahka 

- muovi jne. 

- Perinteiset koneet ja työtavat sekä uudet; 3D-tulostus, 3D mallinnus ja suunnittelu, CNC-jyrsintä 

- Tuotteet valmistetaan oppilaan kiinnostuksen mukaan puusta tai metallista, nahkasta, kankaasta, muo-

vista tms. monipuolisesti työtapoja sekä eri tekniikoita hyödyntäen 

- Syvennytään eri työstökoneiden monipuoliseen käyttöön ja uusia tekniikoita opiskellaan ryhmän tarpei-

den mukaan. 
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- Voidaan hyödyntää myös elektroniikan ja ohjelmoinnin mahdollisuuksia. 

- Oppilas voi toteuttaa kaikilla kursseilla omia suunnitelmia. 

TEKSTIILITYÖ (v) 

Kokeilevaa käsityötä 

Suunnitellaan ja valmistetaan käsitöitä kokeillen erilaisia materiaaleja ja tekniikoita. Opetellaan mm. ompe-

lua, neulontaa, virkkausta, kirjontaa, kankaanpainantaa ja erilaisia ajankohtaisia askartelutekniikoita. Mah-

dollisuus painottaa töissä omaa kiinnostusta. Töiden aihepiirejä ovat mm. sisustustekstiilit, lankatekniikat, 

vaatteen valmistus ja Tee toiselle hyvää-projekti, jossa valmistamme käsityön yhteistyössä esim. päiväko-

din, alakoulun tai hoivakodin kanssa. 

Tavoitteena on oppia lukemaan lehtien ja netin käsityöohjeita sekä rohkaistua kokeilemaan erilaisia materi-

aali- ja tekniikkayhdistelmiä. Tärkeää on myös oppia hyödyntämään peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja 

yhdistäen uusiin niin, että voi tulevaisuudessa itsenäisesti harrastaa käsitöitä. 

 

 

LUKU 13. Vuosiluokat 1–2 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 teh-

tävä 
 
Erityinen tehtävä  

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtä-

vänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolen-

pitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.  

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen 
 
Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kesken  

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen 

ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakir-

jojen 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 ilta-

päivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan ole-

maan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toi-

mimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa. 
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Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen 
  
Vuosiluokkien 1-2 tehtävät  

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen an-

tamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsityk-

selle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista var-

ten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta 

voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.  

Palaute ja kannustus  

On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta 

nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen koh-

teensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. 

Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimi-

miseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä.  

Taitojen kehittyminen  

Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehi-

tysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeu-

det tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toimin-

nallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista 

tuetaan yhdessä kotien kanssa.  

Oppimiskokonaisuuksista oppiaineiksi  

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla edel-

leen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yh-

teyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Täl-

löin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien 

kanssa.  

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 
  
Tuki ja tiedottaminen siirtymävaiheessa  

Siirtymävaiheessa on tärkeää varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppi-

laan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä 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 va-

linnaisista 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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13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 
  

Johdanto  
 
Vuosiluokilla 1-2 painottuvat tavoitenäkökulmat  

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 

painottuvat vuosiluokilla 1-2.  

Laaja-alaisen osaamisen perusta ja tavoitteet  

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä edeltävässä varhaiskasvatuksessa sekä pe-

rusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvis-

taa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen, oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään 

elämäntapaan. Alusta lähtien on tärkeätä, että koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja kan-

nustavan yhteisön, jossa oppilas voi tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Kestävään elämän-

tapaan koulu kasvattaa eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityi-

sesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luon-

nossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen.  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 
 
Työskentelyn lähtökohta  

Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oival-

tamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kan-

nustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja 

kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tut-

kimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä 

vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan 

havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.  

Oppimistaitojen harjoittelu  

Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. 

Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edis-

tymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. Heidän kanssaan 

keskustellaan opintoihin liittyvistä mahdollisista valinnoista ja autetaan ymmärtämään erilaisten vaihtoeh-

tojen merkitys.  

Liikkuminen, luovuus, eettisyys ja esteettisyys  

Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, 

mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lo-

rujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 
  
Yhteistyö, tilaisuudet ja hyvät tavat 
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Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppitunnit, juhlat, lei-

kit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toi-

mimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja 

hyviin tapoihin.  

Kulttuuriperintö, kansainvälisyys ja lapsen oikeudet  

Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulu-

työssä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille 

avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja 

saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen 

kulttuuriin voi vaikuttaa. Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja poh-

tivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan.  

Ilmaisu ja käden taidot  

Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen ta-

poja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoitte-

lemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leik-

kien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun 

sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin.  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 
 
Vastuutehtävät, pelisäännöt ja tunnetaidot  

Koulun aloittaminen edellyttää uudenlaisia itsestä huolehtimisen taitoja ja itsenäisyyden lisääntymistä. 

Koulutyöhön kuuluu oppilaiden ikäkaudelle sopivista vastuutehtävistä huolehtiminen luokka- ja kouluyhtei-

sössä. Yhteisten pelisääntöjen, hyvien tapojen sekä kannustavan palautteen merkitys korostuu. Oppilaita 

ohjataan hahmottamaan aikaan ja paikkaan liittyviä käsitteitä ja niiden käytännön merkitystä. He harjoitte-

levat omien tunteiden tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät 

tunnetaitojaan.  

Turvallisuus, teknologia ja kuluttajataidot  

Koulussa opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä perusasi-

oita. Huomiota kiinnitetään itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, turva- ja suojavälinei-

den käyttöön sekä omien tietojen ja taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. Myös erilaisissa vaa-

ratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan ar-

jen teknologiaa ja sen merkitystä päivittäisessä elämässä sekä opitaan, mitä teknisten laitteiden turvallinen 

käyttö edellyttää. Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan 

mainontaa ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppi-

laita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huo-

mioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa toiminnassa.  

Monilukutaito (L4) 
  
Monilukutaidon kehittymisen tukeminen 
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Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuotta-

jiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kines-

teettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutai-

don kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyy-

delle. 

Erilaisten tekstien, lukujen ja kuvien käyttö ja tuottaminen  

Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan 

itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. Samoin kehit-

tyy taito käsitellä arkeen liittyen numeerista informaatiota, kuten lukumäärien eroja. Oppilaita ohjataan 

kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikut-

tamisen keinoja lähiympäristössä.  

Erilaisten lähteiden käyttö ja tiedon välittäminen  

Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä ohjataan pohti-

maan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja 

tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. Monilukutaitoiseksi kehittyäk-

seen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa 

käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä 

monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. Tuottamisen taitoja 

kehitetään tulkitsemisen ja arvottamisen taitojen rinnalla. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja 

ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun 

keinoja käyttäen.  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)  
 
Johdanto  

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja vies-

tintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja vies-

tintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan 

keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään 

lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.  

Käytännön taidot ja oma tuottaminen  

Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä 

käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsit-

telyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskente-

lystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.  

Vastuullinen ja turvallinen toiminta  

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

Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvin-

voinnille. 

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely  
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Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pieni-

muotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan to-

teuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.  

Vuorovaikutus ja verkostoituminen  

Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttä-

mään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 
  
Yhteistyö, uteliaisuus ja eri ammatit  

Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten 

kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista 

yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asi-

oita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä 

rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. Oppilaita opastetaan tutustumaan eri ammat-

teihin koulussa ja koulun ulkopuolella ja ymmärtämään niiden ja yleensä työn merkitys yhteiskunnassa, eri-

tyisesti perheiden arjen ja toimeentulon kannalta. Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa rikastaa työskentelyä.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
 
Osallisuus, demokratia ja kestävä tulevaisuus  

Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja 

oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruo-

kailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden kanssa 

keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien kokemus-

ten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. Oppi-

laat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen ikätasonsa ja 

edellytystensä mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kes-

tävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.  

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
 
Lyhenteet oppiainekokonaisuuksissa  

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-

piaineessa.  

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on nume-

roitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  
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 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 L4 Monilukutaito  

 L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

 L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

13.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
Kielikasvatus 

KIELIKASVATUS  

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Op-

pilaat 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 moni-

kerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Ope-

tus tukee oppilaiden monikielisyyttä hyödyntämällä kaikkia, myös oppilaiden vapaaajalla käyttämiä kieliä. 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoaan 

rohkeasti. Kielikasvatus edellyttää eri oppiaineiden yhteistyötä.  

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  

 ohjata oppilaita kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista  

 ohjata oppilaita tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä  

 laajennetaan oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja il-

miöiden 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 tuotta-

misen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa 

luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen 
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ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuu-

reista.  

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 tulkit-

semisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoi-

suutta ja kielen havainnoinnin taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kie-

lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhtey-

dessä. 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 tulkitse-

minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakami-

nen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvi-

tuksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteet-

tistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämi-

seen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.  

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkitykselli-

syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja koke-

mukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valin-

nassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin 

edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen eri oppimäärät tekevät yhteistyötä.  

Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää oppilaiden yksilöl-

listen edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja, kielellistä tietoisuutta sekä 

kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen perustaitoja. Opetuksen tehtävänä on kiin-

nostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja moni-

muotoisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatku-

mosta esiopetuksesta kouluun niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.  

OPPIMISYMPÄRISTÖIHIN JA TYÖTAPOIHIN LIITTYVÄT TAVOITTEET  

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja kieliympäristöksi. Saa-

tavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia tekstejä. Tekstejä tuotetaan 

yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-

, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu 

ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja 

erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Li-

säksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat ko-

kemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, lii-

kuntaan ja ympäristöoppiin. 

OHJAUS, ERIYTTÄMINEN JA TUKI  
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Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja kirjoitustaidon op-

pimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen ja kirjoittamisen alueella pyri-

tään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja 

ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja 

turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäris-

töjen pariin. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo to-

teutuvat.  

ARVIOINTI  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen antamisen 

ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan oppimista ja edisty-

mistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää oppilaiden kielellistä kehi-

tystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen 

edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista 

sekä edistymisestään opiskelemansa kielen oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, 

miten he ymmärtävät ja käyttävät kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuot-

tavat ja tulkitsevat tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa 

oppilaita huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään kielelli-

sen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös opetuksen suunnitte-

lua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden kielellisessä kehityksessä.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja kirjallisuu-

den eri oppimäärissä ovat  

 edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen  

 edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa  

 edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen kehittyminen  

 edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merki-

tyksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista. 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus  

Vuosiluokka 1 
  
Äidinkieli ja kirjallisuus 1.luokka  

1. luokka Tavoitteet 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen;  

- Ohjata oppilasta pyytämään puheenvuoroa ja odottamaan sitä. Ohjata oppilasta käyttämään ääntään sel-

keästi ja kuuluvasti sekä harjoittelemaan rohkeaa itseilmaisua. Kannustaa oppilasta harjoittelemaan vuoro-

vaikutustaitoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

- Ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin ryhmäviestinnän tilanteisiin, niiden käytänteisiin ja harjoittamaan 

mielikuvituksen käyttöä osallistumalla niihin.  
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- Ohjata oppilasta rakentamaan omaa viestijäkuvaa ohjauksen avulla 

S2 Tekstin tulkitseminen;  

- Tukea oppilasta kiinnostumaan lukutaidon oppimisesta ja harjaantumaan tekstien ymmärtämisen taitojen 

harjoittelussa. Kannustaa oppilasta tarkkailemaan omaa lukemistaan.  

- Ohjata oppilasta tutustumaan monimuotoisiin teksteihin. Tukea oppilasta laajentamaan sana- ja käsiteva-

rantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä.  

- Ohjata oppilasta tiedon haussa.  

- Vahvistaa oppilaan tietoisuutta lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä ja tarjota myön-

teisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä auttaa oppilasta kiinnostumaan kirjallisuudesta. Ohjata oppilasta 

tyydyttämään tiedonhalua sekä tarjota tilaisuuksia jakaa lukukokemuksiaan.  

S3 Tekstin tuottaminen  

- Ohjata oppilasta harjoittelemaan tarinoiden kertomista ja tukea oppilaan omien mielipiteiden rakentu-

mista. Ohjata oppilasta kuvaamaan kokemia asioita puhumalla, kirjoittamalla ja kuvia käyttäen.  

- Ohjata oppilasta kirjoittamaan kertovia ja kuvaavia tekstejä. Ohjata oppilasta tutustumaan monime-

diaiseen ympäristöön.  

- Ohjata oppilasta tutustumaan käsikirjoitustaidon perusasioihin ja kirjoittamaan omaa tekstiä. Oppilas tu-

tustuu näppäintaitojen harjoittelemiseen. Ohjata oppilasta oikeinkirjoituksen mukaiseen kirjoitukseen oppi-

laan omalla tasolla.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

- Vahvistaa oppilaan tietoisuutta omasta kielestä. Ohjata oppilasta harjoittelemaan kielen peruskäsitteitä ja 

tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Ohjata oppilasta huomaamaan, että omalla kielen-

käytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen.  

- Ohjata oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikätasolleen suunnattuja kirjoja, etsimään itseään kiinnosta-

vaa luettavaa ja tutustumaan kirjaston käyttöön. Tukea oppilasta kiinnostumaan lukuharrastuksesta.  

- Ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltä ja tutustumaan omaan kulttuuriin. Ohjata oppilasta tutustu-

maan lastenkulttuuriin osallistumalla ja tuottamalla itse pieniä esityksiä. 

 

Sisältöalueet Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisällöt 

Laaja-alainen osaaminen, johon 

tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

minen 

 

- puheenvuoron pyytäminen 

esim. päivittäiset luokkakeskus-

telut - puheenvuorojen kuuntele-

minen esim. ryhmäkeskusteluissa 

- kysymysten esittäminen esim. 

parikeskusteluissa 

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen L2, kulttuurinen osaaminen, 

vuorovaikutus ja ilmaisu L3, it-

sestä huolehtiminen ja arjen tai-

dot 
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- vastaaminen - kokemusten, ha-

vaintojen ja tapahtuminen ilmai-

seminen selkeästi ja kuuluvasti 

Tekstin tulkitseminen  

- ympäristön kielellinen jäsentä-

minen (ylä- ja alakäsitteisiin tu-

tustuminen) ja nimeäminen 

esim. oppimisympäristön ja kou-

lunkäyntiin liittyvien käsitteiden 

nimeäminen ja rakentaminen nä-

kyväksi  

- keskittyvän ja tarkan kuuntele-

misen harjoittelu esim. kuul-

lunymmärtämistehtävät  

- kokemusten kertominen ja 

asian selvittäminen  

- mielikuvituksen käyttö suulli-

sissa ja kirjallisissa tarinoissa  

- itsearviointi viestijänä 

 

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu 

  

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Tekstin tuottaminen  

- käsinkirjoitustaidon perushar-

joitukset mm. äänne, kirjain, 

tavu, sana, virke, lopetusmerk-

kinä piste  

- näppäinharjoitukset  

- draamaharjoitusten tekeminen 

esim. pari-, ryhmä- ja luokkati-

lanteissa  

- pienten näytelmien ja lorujen 

esittäminen esim. osallistuminen 

koulun juhlatilaisuuksiin 

 

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Kielen kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

 

- arkipäivän puhe- ja viestintäti-

lanteissa toimiminen mm. kohte-

liaat käytöstavat arjen tilanteissa 

- itsearvioinnin ja -tietoisuuden 

sanoittaminen esim. kuvien 

avulla ja vähitellen sanojen 

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu 

  

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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Vuosiluokka 2 
  
Äidinkieli ja kirjallisuus 2. luokka  

2. luokka Tavoitteet  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen;  

- Ohjata oppilasta vahvistamaan keskustelutaitoja puheenvuoron pyytämisessä ja sen odottamisessa. Tukea 

oppilaan selkeän ja kuuluvan äänen käyttöä. Ohjata oppilasta vahvistamaan vuorovaikutustaitojaan ja itseil-

maisuaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä käyttämään omaa mielikuvitusta niissä. 

- Ohjata oppilasta vahvistumaan viestijänä ja harjoittelemaan erilaisissa ryhmäviestintätilanteissa toimi-

mista ja havainnoimaan niiden piirteitä.  

S2 Tekstin tulkitseminen;  

- Tukea oppilasta vahvistamaan lukutaitoaan ja harjaantumaan tekstien ymmärtämisen taitojen harjoitte-

lussa. Tukea oppilaan oman lukemisen tarkkailua.  

- Ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien piirteitä. Tukea oppilasta vahvistamaan sana- ja 

käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä.  

- Tukea oppilasta tiedon haussa.  

- Vahvistaa oppilaan tietoisuutta lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä ja tarjota myön-

teisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä auttaa oppilasta kiinnostumaan kirjallisuudesta. Ohjata oppilasta 

tyydyttämään tiedonhalua sekä tarjota tilaisuuksia jakaa lukukokemuksiaan.  

S3 Tekstin tuottaminen;  

- Ohjata oppilasta vahvistamaan tarinoiden kertomista ja tukea oppilaan omien mielipiteiden rakentumista. 

Vahvistaa oppilasta kuvaamaan kokemia asioita puhumalla, kirjoittamalla ja kuvia käyttäen.  

- Ohjata oppilasta vahvistamaan kertovien ja kuvaavien tekstien tuottamista. Ohjata oppilasta käyttämään 

monimediaista ympäristöä. 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan käsikirjoitustaidon perusasioita ja tuottamaan omaa tekstiä tekstin raken-

netta suunnitellen. Ohjata oppilasta vahvistamaan näppäintaitoja. Ohjata oppilasta oikeinkirjoituksen mu-

kaiseen kirjoitukseen oppilaan omalla tasolla.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

- Ohjata oppilasta vahvistamaan tietoisuuttaan kielestä. Ohjata oppilasta vahvistamaan kielen peruskäsittei-

den ymmärtämistä ja tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä. Ohjata oppilasta vahvista-

maan ymmärrystään oman kielenkäytön vaikutuksesta toisten käyttäytymiseen.  

- Ohjata oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikätasolleen suunnattuja kirjoja. Ohjata oppilasta etsimään 

itseään kiinnostavaa luettavaa ja vahvistumaan kirjastonkäyttäjänä. Vahvistaa oppilaan lukuharrastusta. 

Ohjata oppilas lukemaan yksi ikätasolleen suunnattu kirja kouluvuoden aikana. 

- Vahvistaa oppilasta arvostamaan omaa kieltä ja kulttuurin tuntemista juhlapäiviin tutustumalla. Ohjata 

oppilasta osallistumaan lastenkulttuuriin ja esiintymään koulun yhteisissä tapahtumissa. 
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Sisältöalue Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisällöt 

Laaja-alainen osaaminen, johon 
tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-
minen 

- puheenvuoron pyytäminen 
esim. luokkakeskustelut  
- puheenvuorojen kuuntelemi-
nen esim. parikeskustelut  
- kysymysten esittäminen esim. 
ryhmäkeskustelut 
- vastaaminen kysymykseen 
esim. ed. keskustelut  
- kokemusten, havaintojen ja ta-
pahtuminen ilmaiseminen selke-
ästi ja kuuluvasti 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L3, itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Tekstin tulkitseminen - ympäristön kielellinen jäsentä-
minen (ylä- ja alakäsitteisiin tu-
tustuminen) ja nimeäminen  
- keskittyvän ja tarkan kuuntele-
misen harjoittelu  
- kokemusten kertominen ja 
asian selvittäminen  
- mielikuvituksen käyttö suulli-
sissa ja kirjallisissa tarinoissa  
- itsearviointi viestijänä 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu 
  
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Tekstin tuottaminen - oikeinkirjoitusharjoitukset 
(esim. kaksoiskonsonantti, pitkä 
vokaali, aakkostaminen, gemi-
naatta, lopetusmerkit, erisnimien 
iso alkukirjain)  
- draamaharjoitusten tekeminen 
- pienten näytelmien ja lorujen 
esittäminen 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Kielen kirjallisuuden ja kulttuu-
rin ymmärtäminen 

- arkipäivän puhe- ja viestintäti-
lanteissa toimiminen (esim. luok-
katoimintaan osallistuminen päi-
vittäisten toimien kautta)  
- itsearvioinnin ja -tietoisuuden 
sanoittaminen 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 1-2 
  
Vuosiluokat 1-2  

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - oppimää-

rää.  

Oppimäärän erityinen tehtävä  

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti [1]. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen 

avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen 

kielen kehittymistä.  

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

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteis-

työssä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjal-

lisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti moni-

muotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

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

lisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kie-

lenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. 

Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lue-

tun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. 

Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. 

He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaise-

miseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä.  

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista [2]. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta [3]. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikieli-

nen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

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

jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toi-

mimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai  

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

opiskeluun. 

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

tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan op-

pimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioi-
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daan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yh-

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

tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilai-

den opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito 

sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynne-

tään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä 

koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

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

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomi-

sessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on he-

rättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.  

 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

minen 

  

T1 rohkaista oppilasta harjoitta-

maan vuorovaikutus- ja yhteis-

työtaitoja erilaisissa koulun ja 

muun arjen vuorovaikutustilan-

teissa sekä vahvistamaan kuun-

telun ja kuullun ymmärtämisen 

taitojaan 

S1 L2, L4 

T2 harjaannuttaa ja rohkaista op-

pilasta kertomaan ajatuksistaan 

ja tunteistaan ja keskustelemaan 

erilaisista aiheista sekä vahvista-

maan niissä tarvittavaa sanastoa 

ja ilmaisua 

S1 L1,L2,L7 

T3 kannustaa oppilasta vahvista-

maan kielellistä ja kehollista il-

maisurohkeutta ja mielikuvitusta 

ohjaamalla oppilasta osallistu-

maan ja ilmaisemaan itseään ko-

konaisvaltaisesti, myös draaman 

keinoin 

S1 L1,L2,L7 

Tekstien tulkitseminen   

T4 innostaa ja ohjata oppilasta 

lukutaidon oppimiseen ja sana- 

ja käsitevarannon kartuttami-

seen 

S2 L1,L2,L4 
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T5 kannustaa oppilasta lukemaan 

ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia 

tekstejä ja kirjallisuutta ja kes-

kustelemaan lukemastaan 

S2 L2,L4 

Tekstien tuottaminen   

T6 ohjata oppilasta harjoittele-

maan eri tekstilajien ja niissä tar-

vittavan sanaston ja kieliopillis-

ten rakenteiden tuottamista 

S3 L2, L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittele-

maan käsin kirjoittamisen taitoa 

ja näppäintaitoja sekä tekstien 

suunnittelun ja tuottamisen tai-

toja 

S3 L4,L5 

T8 kannustaa oppilasta harjoitte-

lemaan oikeinkirjoituksen perus-

asioita 

S3 L1,L4,L5 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

  

T9 innostaa oppilasta edistä-

mään kielitietoisuuttaan teke-

mällä havaintoja erilaisista puhe-

tavoista omassa lähipiirissään 

sekä auttaa oppilasta huomaa-

maan, että omalla kielenkäytöllä 

on vaikutusta toisten kielelliseen 

käyttäytymiseen 

S4 L4,L6,L7 

T10 innostaa oppilasta kuuntele-

maan ja lukemaan ikäkaudelle ja 

kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta 

ja ohjata oppilasta valitsemaan 

häntä itseään kiinnostavaa luet-

tavaa sekä opastaa kirjaston 

käyttöön ja lastenkulttuuriin tu-

tustumiseen 

S4 L2,L4 

T11 ohjata oppilasta tunnista-

maan ja arvostamaan eri kieliä ja 

kulttuureita omassa ympäristös-

sään ja eläytymään erilaisten ih-

misten asemaan ja elämäntilan-

teisiin 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen 

tukena 
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T12 auttaa oppilasta rakenta-

maan myönteistä käsitystä it-

sestä viestijänä, lukijana, tekstien 

tuottajana sekä kielenoppijana 

S5 L1,L2,L4 

T13 ohjata oppilasta kehittä-

mään kielitaitoaan eri oppiai-

neissa ja perehtymään koulussa 

tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden 

ominaispiirteisiin 

S5 L1,L2,L4 

T14 ohjata oppilasta havainnoi-

maan itseään kielenkäyttäjänä 

sekä arvioimaan omaa kielenop-

pimistaan 

S5 L1,L2,L4 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 

vuosiluokilla 1–2  

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuoli-

sessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-

suuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavutta-

mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia, että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodos-

tetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, 

pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. 

Opetellaan huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmauk-

set, kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä, kuullun 

ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään rooli- ja teatterileik-

kejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien käsittelyssä.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyn-

täen käsitteitä teksti, kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan 

yhteisten ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden 

merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista. Työskennel-

lään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Tu-

tustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teks-

teissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita, laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan 

tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä (päähenkilö, tapahtumapaikka, - aika ja juoni).  

S3 Tekstien tuottaminen: Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologi-

aan sekä kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuotta-

mista yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa 

koulun vuorovaikutustilanteissa ja monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä 

ja puhetapoja koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon 
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käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin ja juh-

liin.  

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kie-

lenkäyttötilanteista ja tutustutaan eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liitty-

viä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia 

ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknolo-

gian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään oppi-

laan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena. 

13.4.4 Matematiikka 
  
Matematiikka  

Oppiaineen tehtävä  

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista 

ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää op-

pilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen ope-

tus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opis-

kelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä positiivista mi-

näkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matema-

tiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimi-

sestaan.  

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yh-

teiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti.  

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia matemaattis-

ten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa hyödynnetään eri aisteja. Opetus 

kehittää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti 

ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestel-

män ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle.  

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Tavoitteena on 

luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Opetuksessa 

käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedago-

gisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestin-

täteknologiaa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on. Kumulatiivisena op-

piaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien sisältöjen oppimiselle. Op-

pilaille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin opittujen tietojen ja taitojen täydentämiseen sekä uusien 

sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle 
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varataan riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja tai-

tojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan 

niin, että oppimisen ja osaamisen ilo säilyvät. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luo-

daan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. 

Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä. Sisältöalu-

eita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, geometria, luova ongel-

manratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.  

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2  

Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden ma-

temaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Matematiikan oppimisen arviointi ja 

palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen 

harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan huomaamaan oman oppimisensa eteneminen.  

Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen, välineiden, piirtämi-

sen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa edistymistään eri tavoin. 

On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa ja sujuvuutta.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa ovat  

 edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa  

 edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä  

 edistyminen laskutaidon sujuvuudessa  

 edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa  

 edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa. 

Vuosiluokka 1 
  
Matematiikka 1 luokka  

1 lk matematiikka 

T1 Oppilas kiinnostuu matematiikasta luoden itsestään positiivisen minäkuvan itseluottamusta tukien. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet  

L1,L3,L5  

Sisältöalueet  

S1-S4  

T2 Oppilasta ohjataan havainnoimaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään matematiikkaa eri tilanteissa.  

Laaja-alaisen osaamisen alueet  

L4  

Sisältöalueet  

S1-S4  
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T3 Oppilasta ohjataan esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin ja kirjallisesti 

myös tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.  

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L2,L4,L5 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T4 Oppilasta ohjataan kehittämään päättely-ja ongelmanratkaisutaitojaan. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4,L6 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T5 Oppilasta ohjataan ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T6 Oppilasta ohjataan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseen. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S2 

T7 Oppilas perehtyy peruslaskutoimituksiin ja niiden ominaisuuksiin. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S2 

T8 Oppilasta ohjataan käyttämään sujuvaa peruslaskutaitoa ja erilaisia päässälaskustrategioita 

luonnollisilla luvuilla. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 
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Sisältöalueet 

S2 

T9 Oppilas tutustuu geometrisiin muotoihin ja niiden ominaisuuksiin. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4,L5 

Sisältöalueet 

S3 

T10 Oppilasta ohjataan mittaamisen periaatteiden ymmärtämiseen. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S3 

T11 Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L4,L5 

Sisältöalueet 

S4 

T12 Oppilasta ohjataan laatimaan toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L2,L4,L5 

Sisältöalueet 

S1 

 

Vuosiluokka 2 
  
Matematiikka 2 luokka 

2 lk matematiikka 

T1 Oppilas oppii matematiikkaa vahvistaen minäkuvan ja itseluottamuksen kehitystä. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L3,L5 
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Sisältöalueet 

S1-S4 

T2 Oppilas oppii käyttämään matematiikkaa eri tilanteissa 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L4 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T3 Oppilas oppii esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin ja kirjallisesti 

myös tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L2,L4,L5 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T4 Oppilas oppii käyttämään päättely-ja ongelmanratkaisutaitojaan. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4,L6 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T5 Oppilas oppii ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintätapoja. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S1-S4 

T6 Oppilas oppii lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S2 

T7 Oppilas oppii peruslaskutoimitukset ja niiden ominaisuudet. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 
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L1,L4 

Sisältöalueet 

S2 

T8 Oppilas oppii käyttämään sujuvaa peruslaskutaitoa ja erilaisia päässälaskustrategioita luonnollisilla 

luvuilla. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S2 

T9 Oppilas oppii geometriset muodot ja niiden ominaisuudet. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4,L5 

Sisältöalueet 

S3 

T10 Oppilas oppii mittaamisen periaatteet. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L4 

Sisältöalueet 

S3 

T11 Oppilas oppii yksinkertaiset taulukot ja diagrammit. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L4,L5 

Sisältöalueet 

S4 

T12 Oppilas oppii laatimaan toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet 

L1,L2,L4,L5 

Sisältöalueet 

S1 
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13.4.5 Ympäristöoppi 
 
Ympäristöoppi 

Oppiaineen tehtävä  

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integ-

roitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä 

luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he 

elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.  

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä 

kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään 

luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin 

merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsit-

telemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tie-

toa käytetään opetuksen perustana [1] ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäris-

töopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelli-

seen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien va-

lintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.  

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on tunnis-

taa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toimin-

nassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elä-

mää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympä-

ristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elä-

mää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä 

käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita 

ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutok-

sia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympä-

ristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja koh-

taan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 

monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin.  

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa 

ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin perustuvien ongelmanrat-

kaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Li-

säksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liitty-

viä asioita.  

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-

päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 

työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-

noiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään 
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tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja ope-

tusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-

tilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-

tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kan-

nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely 

opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista 

oppimista.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opis-

kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympä-

ristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot 

sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioitta-

maan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työs-

kentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden 

mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja 

tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 

ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.  

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee 

monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreet-

tisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen 

taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös 

toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimis-

taan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat 

tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, 

terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat  

 edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  

 edistyminen havaintojen tekemisessä  

 edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa  

 edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa. 

Vuosiluokka 1 
 
Ympäristöopin opiskelun tavoitteet vuosiluokalla 1  

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ym-

päristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen  
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T2 Kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista 

sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla 

lähiympäristössä ja kouluyhteisössä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

T6 Ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja 

yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. 

T9 Ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostaa oppiliata kokeilemaan, 

keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 Ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 

eri tiedonalojen käsitteiden avulla 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

T13 Ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertauisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

L4 Monilukutaito 

 
Ympäristöopin opiskelun sisällöt vuosiluokalla 1  

S1 Kasvu ja kehitys  

 kehon osat  
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 ihmisen elämänkaari  

 tunnetaitoja, mielen hyvinvointia  

 itsensä ja muiden arvostaminen 

S2 Kotona ja koulussa toimiminen  

 käytöstavat, yhteiset säännöt  

 fyysinen ja henkinen koskemattomuus  

 turvataitoja: esim. omat rajat, avun hakeminen, hätänumero  

 kiusaamisen ennaltaehkäisy  

 vuodenaikoihin liittyvä liikennekasvatus  

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi  

 luonto (lähiympäristön eliöitä) eri vuodenaikoina  

 sää luonnonilmiönä  

 kartan idea  

S4 Tutkiminen ja kokeileminen  

 pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia esim. luonnonilmiöihin, kasvien kasvuun yms. liittyen  

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen  

 vuodenajat  

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen, luonnon tärkeäksi kokeminen, ympäristöherkkyys  

 omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen lajittelu, kierrätys  

 lähiympäristön siisteydestä huolehtiminen 

 

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 1 
  
Keskeistä arvioinnissa  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat  

- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  

- edistyminen havaintojen tekemisessä  

- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.  

Monipuolisuus, kokonaisuus ja ohjaus  

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee 

monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreet-

tisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen 

taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös 

toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimis-

taan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. 
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Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole op-

pilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset 

ominaisuudet. 

Vuosiluokka 2  
 
Ympäristöopin opiskelun tavoitteet vuosiluokalla 2 

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ym-

päristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen  

T2 Kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisestaan ja uusista haasteista 

sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lä-

hiympäristössä ja kouluyhteisössä  

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Tutkimisen ja toimimisen taidot  

T4 Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa  

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutki-

musten ja muun toiminnan lähtökohtana  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

T6 Ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertai-

sia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksia eri tavoin 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  

T7 Ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, 

ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä  

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

L4 Monilukutaito  
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T9 Ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 

keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan 

itsensä ja muiden arvostamista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 Ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 

eri tiedonalojen käsitteiden avulla 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

T13 Ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertauisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. 

L4 Monilukutaito 

T14 Rohkaista oppilasta ilmiasemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

T15 Ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä 

elämän perusedellytyksiä 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

Ympäristöopin opiskelun sisällöt vuosiluokalla 2  

S1 Kasvu ja kehitys  

 ihmisen elintoimintoja  

 tunnetaitoja, mielen hyvinvointia  

 itsensä ja muiden arvostaminen  

 erilaiset perheet  

S2 Kotona ja koulussa toimiminen  

- käytöstavat, yhteiset säännöt  

- fyysinen ja henkinen koskemattomuus  

- itsehoitotaidot: ravinto, liikunta, lepo, puhtaus  
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- turvataidot ja turvallisuusohjeiden mukaan toimiminen 

- kiusaamisen ehkäisy  

- vuodenaikoihin liittyvä liikennekasvatus 

S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi 

-  luonto eri vuodenaikoina 

-  lähiympäristön eliöitä 

-  eläinten luokittelua: selkärankaiset - selkärangattomat, nisäkkäät - linnut - kalat - matelijat 

-  sää luonnonilmiönä 

-  kartan laatiminen tutusta ympäristöstä 

-  erilaisiin luonnon ja rakennettuihin ympäristöihin tutustuminen retkeillen 

S4 Tutkiminen ja kokeileminen 

-  kasvin kasvatuskokeilu ja raportoiminen esim. piirtämällä 

-  oman tutkimusprojektin toteutus ja raportointi, tutkimuksen vaiheet 

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen 

-  ravinto, vesi, ilma, lämpö, huolenpito 

-  juomaveden alkuperä 

-  ravinnon tuotanto 

-  avaruuteen tutustuminen 

S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen 

-  luonnon tärkeäksi kokeminen, ympäristöherkkyys 

-  omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen 

-  lajittelu, kierrätys ja syntyvän jätteen vähentäminen 

-  omien tekojen merkitys itselle ja lähiympäristölle 

 

Ympäristöopin arviointi vuosiluokalla 2  

Keskeistä arvioinnissa  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat  

- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  

- edistyminen havaintojen tekemisessä  

- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.  

Monipuolisuus, kokonaisuus ja ohjaus  

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee 

monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreet-

tisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen 

taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös 



193 
 

toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimis-

taan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat 

tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, 

terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. 

13.4.6 Uskonto  

Uskonto 
  
Oppiaineen tehtävä  

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- 

ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 

uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppi-

laita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Ope-

tuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta, sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteis-

töä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomus-

ten sisällä, että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja 

toisen pyhää.  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-

temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus 

antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen 

ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuul-

liseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa us-

konnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista 

moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus antaa perustietoja ja -tai-

toja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipi-

teitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Op-

pilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimi-

maan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.  

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomiseen. Ope-

tuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja kokemuksineen. Oppilaita 

rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien mielipiteiden perusteluun sekä eri-

laisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman 

kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset mene-

telmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyn-

tävänä vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäpro-

jekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Opetuksessa hyödynnetään 

monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, 
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leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä 

ja oppimisen iloa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2 

Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat kuten kie-

litaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden ymmärtäminen on mah-

dollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen. Opetuksessa luodaan oppimista ja 

osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja omaaloit-

teisuutta.  

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työsken-

telyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksi-

aan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipitei-

den perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia 

osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa ovat:  

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa. 

Vuosiluokka 1  
 
Uskonto  

Uskonnon oppisisällöt vuosiluokalla 1 

 

Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

T1 Herättää oppilaassa 
mielenkiinto uskonnon 
opiskelua kohtaan ja 
opastaa tuntemaan 
oman perheen uskon-
nollista ja katsomuksel-
lista taustaa  
 
T2 Ohjata oppilasta tu-
tustumaan opiskeltavan 
uskonnon keskeisiin kä-
sitteisiin, kertomuksiin 
ja symboleihin  
 
T3 Ohjata oppilasta tu-
tustumaan opiskeltavan 

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

-minun juureni, minun 
perheeni 
  
- Kittilän seurakunta  
 
- kirkkorakennus 
  
- keskeisiä uskonnollisia 
symboleita 
  
-Jeesuksen lapsuus 
  
- Raamatun keskeisiä 
kertomuksia 
  

L1, L2, L6, L7 
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uskonnon vuodenkier-
toon, juhliin ja tapoihin  
 
T5 Rohkaista oppilasta 
tunnistamaan ja ilmai-
semaan omia ajatuksia 
ja tunteitaan 

- tutustuminen kirkko-
vuoden keskeisiin juhliin 
jouluun ja pääsiäiseen  
- virsiä ja hengellisiä lau-
luja 

T4 Kannustaa oppilasta 
tutustumaan luokan, 
koulun ja lähiympäris-
tön uskontojen ja katso-
mustentapoihin ja juhla-
perinteisiin 
 
T6 Ohjata oppilasta toi-
mimaan oikeudenmu-
kaisesti, eläytymään toi-
sen asemaan sekä kun-
nioittamaan toisen ih-
misen ajatuksia ja ihmis-
oikeuksia 

S2 Uskontojen maailma - luokkatovereiden ja lä-
hiympäristön uskonnol-
linen elämä  
 
- suvaitsevaisuus  
 
- erilaiset tavat ja tottu-
mukset 
 
- Kittilän seurakunta  
 
- Kittilän kirkko ja sen 
työntekijät 

L1, L2, L3, L6, L7 

T5 Rohkaista oppilasta 
tunnistamaan ja ilmai-
semaan omia ajatuksia 
ja tunteitaan  
 
T6 Ohjata oppilasta toi-
mimaan oikeudenmu-
kaisesti, eläytymään toi-
sen asemaan sekä kun-
nioittamaan toisen ih-
misen ajatuksia ja ihmis-
oikeuksia  
 
T7 Ohjata oppilaita eet-
tiseen pohdintaan sekä 
hahmottamaan, mitä 
tarkoittaa vastuu it-
sestä, yhteisöstä, ympä-
ristöstä ja luonnosta. 

S3 Hyvä elämä - oikea ja väärä  
 
- tunnetaidot ja arkipäi-
vän etiikka  
 
- oppilastovereiden mie-
lipiteiden kuuntelemi-
nen ja kunnioittaminen  
 
- oma mielipide, sen 
esittäminen ja peruste-
leminen  
 
- erilaisuuden hyväksy-
minen  
 
- kulttuurierojen, etni-
sen taustan ja uskonnol-
lisuuden erilaisuuden 
tunnistaminen ja kunni-
oittaminen  
 
- käyttäytyminen uskon-
nollisissa tilaisuuksissa 

L2,L3, L6, L7 

 
 

Vuosiluokka 2  
 
Uskonto 
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Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

T1 Herättää oppilaassa 
mielenkiinto uskonnon 
opiskelua kohtaan ja 
opastaa tuntemaan 
oman perheen uskon-
nollista ja katsomuksel-
lista taustaa  
 
T2 Ohjata oppilasta tu-
tustumaan opiskeltavan 
uskonnon keskeisiin kä-
sitteisiin, kertomuksiin 
ja symboleihin  
 
T3 Ohjata oppilasta tu-
tustumaan opiskeltavan 
uskonnon vuodenkier-
toon, juhliin ja tapoihin  
 
T4 Kannustaa oppilasta 
tutustumaan luokan, 
koulun ja lähiympäris-
tön uskontojen ja katso-
mustentapoihin ja juhla-
perinteisiin  
 
T6 Ohjata oppilasta toi-
mimaan oikeudenmu-
kaisesti, eläytymään toi-
sen asemaan sekä kun-
nioittamaan toisen ih-
misen ajatuksia ja ihmis-
oikeuksia 

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

- minun juureni, minun 
sukuni 
  
- Jeesus ihmisten kes-
kellä 
  
- virsiä ja hengellisiä lau-
luja 
  
- rukous, Isä meidän-ru-
kous 
  
- tutustutaan kirkkovuo-
teen 
  
- kristilliseen elämän-
kaareen liittyvät juhlat 
  
- kristilliset perhejuhlat 
  
- Kittilän kirkko 

L2, L4, L6, L7 

T1 Herättää oppilaassa 
mielenkiinto uskonnon 
opiskelua kohtaan ja 
opastaa tuntemaan 
oman perheen uskon-
nollista ja katsomuksel-
lista taustaa  
 
T4 Kannustaa oppilasta 
tutustumaan luokan, 
koulun ja lähiympäris-
tön uskontojen ja katso-
mustentapoihin ja juhla-
perinteisiin  
 

S2 Uskontojen maailma - lähiympäristöjen us-
konnollinen elämä  
 
- pohditaan uskonnotto-
muutta  
 
- Kittilän seurakunnan 
lapsille suunnattu toi-
minta  
 
- Kittilän kirkko  
 
- tutustutaan kristinus-
kon ja seurakunnan 
symboleihin  
 

L2, L3, L4, L6, L7 
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T6 Ohjata oppilasta toi-
mimaan oikeudenmu-
kaisesti, eläytymään toi-
sen asemaan sekä kun-
nioittamaan toisen ih-
misen ajatuksia ja ihmis-
oikeuksia 

- tutustutaan kouluyh-
teisön ja lähiympäristön 
katsomuksiin ja uskon-
toihin 

 

13.4.7 Elämänkatsomustieto 
  

Elämänkatsomustieto 
  
Oppiaineen tehtävä  

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja 

tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Kat-

somuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuripe-

rinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivi-

sesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on 

tärkeätä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-

kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-

säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajui-

sena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.  

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimi-

sen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentai-

toja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan omaa ajattelua ja kokemuk-

sia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiseen.  

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja avoin psyykkinen 

ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työskentelyssä 

tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimi-

sen ja työskentelemisen tavat huomioivaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tut-

kimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, ku-

vataiteella ja draamalla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2  
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Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, 

kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuoro-

vaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapo-

jen valinnassa. 

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2  

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työsken-

telyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. 

Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan ti-

laa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten nä-

kemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata 

edistymistään ja osaamistaan.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita elämänkatsomustiedossa 

ovat  

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa. 

Vuosiluokka 1 ja 2 
  
Vuosiluokat 1-2 

Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan omaa ajattelua ja kokemuk-

sia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiseen.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Luokka-aste Oppiaineen val-

takunnalliset ta-

voitteet vuosi-

luokille 1-2  

Oppiaineen pai-

kallinen tavoite  

Tavoitteisiin 

liittyvät keskei-

set sisällöt 

Kuntakohtai-

nen toteutus-

suunnitelma  

Laaja-alainen 

osaaminen  

1. lk T1 Ohjata oppi-

lasta kuuntele-

maan toisten 

oppilaiden mie-

lipiteitä ja ajat-

telua 

T1 Ohjata oppi-

lasta kuuntele-

maan toisten 

oppilaiden mie-

lipiteitä ja ajat-

telua 

S1-S4 

-kunnioittava 

kuunteleminen 

- Työtapojen 

valinnassa kiin-

nitetään huo-

miota kaikkiin 

seikkoihin, 

jotka tukevat 

turvallista op-

pimisympäris-

töä 

L1, L2, L4 
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1. lk T2 Rohkaista 

oppilasta ilmai-

semaan omaa 

ajatteluaan ja 

tunteitaan eri 

tavoin 

T2 Rohkaista 

oppilasta ilmai-

semaan omaa 

ajatteluaan ja 

tunteitaan eri 

tavoin 

S2  

- selkeä itseil-

maisu  

- tunteiden 

tunnistaminen 

- ”Kuka minä 

olen?” 

- tunteiden il-

maisua taiteen 

avulla (esim. 

maalaus, 

tanssi, mu-

siikki)  

 

- oman elä-

mänsä tarkas-

telua valoku-

vien avulla 

L1, L2, L7 

1. lk T3 Ohjata oppi-

lasta arvosta-

maan omaa ja 

muiden ajatte-

lua 

T3 Ohjata oppi-

lasta arvosta-

maan omaa ja 

muiden ajatte-

lua 

S1  

- erilaisuuden 

hyväksyminen 

-suvaitsevai-

suus 

- sosiaalisesti 

turvallinen ym-

päristö 

L1, L2, L7 

1. lk T4 Edistää oppi-

laan taitoa 

tehdä kysymyk-

siä ja esittää pe-

rusteltuja väit-

teitä 

T4 Edistää oppi-

laan taitoa 

tehdä kysymyk-

siä ja esittää pe-

rusteltuja väit-

teit 

S1-S4  

- oman mielipi-

teen ilmaisu ja 

perustelemi-

nen 

- oppilas ker-

too jostakin 

omaan elä-

määnsä liitty-

västä asiasta ja 

toiset tekevät 

tarkentavia ky-

symyksiä 

L1, L2, L7 

2. lk T5 Ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan koke-

miensa arkipäi-

väisen tilantei-

den syitä ja seu-

rauksia sekä 

eettisiä ulottu-

vuuksia 

T5 Ohjata oppi-

lasta tunnista-

maan koke-

miensa arkipäi-

väisen tilantei-

den syitä ja seu-

rauksia sekä 

eettisiä ulottu-

vuuksia 

S1-S4  

- oikean ja vää-

rän tunnistami-

nen 

- Oppilaat kä-

sittelevät rooli-

leikkien avulla 

arjessa ilmen-

neitä tai koet-

tuja tapahtu-

mia. 

L1, L3, L4 

2. lk T6 Rohkaista 

oppilasta pohti-

maan oikean ja 

väärän eroa 

sekä hyvyyttä 

T6 Rohkaista 

oppilasta pohti-

maan oikean ja 

väärän eroa 

sekä hyvyyttä 

S1-S4  

- yhteiselämän 

säännöt 

- roolileikeissä 

esiin tulleiden 

johtopäätösten 

yhteenveto 

esim. säännöt 

johonkin tilan-

teeseen 

L1, L3, L7 

2. lk T7 Opastaa op-

pilasta tunte-

maan lähiympä-

ristön tapakult-

tuureja 

T7 Opastaa op-

pilasta tunte-

maan lähiympä-

ristön tapakult-

tuureja 

S2  

- erilaisten elä-

mäntapojen 

tutkiminen 

- Tutustutaan 

paikallisiin ta-

pakulttuurei-

hin, esim. juh-

lat 

L2,L4 
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2. lk T8 Ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisten 

yhteiselämän 

perusteita 

T8 Ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisten 

yhteiselämän 

perusteita 

S1-S4  

- luottamuksen 

ja rehellisyy-

den merkitys 

elämässä 

- pelit ja leikit L2, L3, L7 

2. lk T9 Ohjata oppi-

lasta kunnioitta-

maan ja arvos-

tamaan omaa 

ympäristöään ja 

luontoa 

T9 Ohjata oppi-

lasta kunnioitta-

maan ja arvos-

tamaan omaa 

ympäristöään ja 

luontoa 

S4  

- oman lähiym-

päristön tutki-

minen 

- metsäretki L3, L5, L7 

 

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-

set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kun-

nioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä 

ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä. 

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tut-

kitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.  

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sään-

nön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän 

tilanteissa ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhtei-

söissä.  

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän 

rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tar-

kastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä koke-

muksia.  

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2  

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja avoin psyykkinen 

ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työskentelyssä 

tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimi-

sen ja työskentelemisen tavat huomioivaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tut-

kimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, ku-

vataiteella ja draamalla. Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2 
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Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, 

kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuoro-

vaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapo-

jen valinnassa.  

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2 

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi työsken-

telyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. 

Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan ti-

laa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten nä-

kemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata 

edistymistään ja osaamistaan.  

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita elämänkatsomustiedossa 

ovat  

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa  

- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa. 

13.4.8 Musiikki 
 

Musiikki 
 
Oppiaineen tehtävä 

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja 

aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä 

eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, 

mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. 

Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen 

monimuotoisuuteen. 

 

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen 

kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan 

ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut 

oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. 

Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja 

musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa 

oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. 

 

Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on 

musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden 
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tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön 

sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen 

perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut 

kokemukset ja niistä keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja 

musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa 

erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden 

kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. 

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
 
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia, joissa 
musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen 
yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. 
Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa 
toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen 
tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2 
 
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, 
edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten 
välineiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Musiikin 
opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin 
oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2 
 
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja 
mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien 
taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja 
musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. 
 
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat 
 

 edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä 
 

 edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta. 
 
 

13.4.9 Kuvataide 
 

Kuvataide 
 
Oppiaineen tehtävä 
 
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista 

todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja 

yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus 
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ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, 

ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja 

vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja 

uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä 

vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa 

oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. 

 

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen 

oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja 

kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita 

ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. 

Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita 

tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. 

 

Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen 

harrastusmahdollisuuksia. 

 

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja muuhun 

visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja 

koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen käsitteistöä ja kuvallisen 

tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja leikinomaisuutta. Oppilaita 

kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tietoja 

viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla. Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, 

jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä. 

 

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa 

luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan 

moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. 

Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan 

tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja 

vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. 

Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä 

taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa 

rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2 

 

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja 

motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen 

luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan 

huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi 
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ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat 

hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, 

jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja 

voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen 

kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen 

edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. 

Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten 

arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 

 

 edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle 

 edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa 

 edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa 

 edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa. 

 

MEDIATAITOJEN OPPIMISPOLKU/PAINOPISTEET 1-9 LUOKILLE  

 

Vuosi-luokat: LUOVAT JA ES-

TEETTISET TAIDOT 

VUOROVAIKUTUS-

TAIDOT 

KRIITTISET TULKIN-

TATAIDOT 

TURVATAIDOT 

1.-2. Omien tarinoiden 

tekeminen ja ker-

tominen sekä kyky 

hahmottaa juonen 

rakenne. Tarinan 

hahmon vertailu 

omiin kokemuksiin 

ja tunteisiin 

Samastuminen, 

roolinotto ja vuo-

rottelu median 

avulla. Empatia ja 

tunteiden poh-

dinta 

Faktan ja fiktion 

erottaminen ja 

mainosten erotta-

minen muusta ai-

neistosta. 

Median käyttö ai-

kuisen tukemana 

ja vaikeiden tilan-

teiden käsittely. 

Mediasisältöjen 

ikärajojen tunte-

mus. 

3.-4. Samastuminen, 

roolinotto ja vuo-

rottelu median 

avulla. Empatia ja 

tunteiden poh-

dinta 

Samastuminen, 

roolinotto ja vuo-

rottelu median 

avulla. Empatia ja 

tunteiden poh-

dinta 

Lajityyppien ja ker-

ronnallisten keino-

jen tuntemus. Ym-

märrys siitä, että 

mediasisällöt ovat 

tekijöidensä valin-

tojen tulosta. 

Internetin turvalli-

nen käyttö, tieto-

turva ja yksityisyy-

den suojaaminen. 

5.-6 Omien mediatar-

peiden hahmotta-

minen ja oman 

Yhdessä oppimi-

nen ja vastavuoroi-

sen vertaistuen 

Median puhetapo-

jen ja taustaraken-

teiden tuntemus. 

Toiset huomioon 

ottava ja kohtelias 
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mediamaun löytä-

minen. 

harjoittelu. Sanan-

vapauden tunte-

mus ja ymmärrys 

yksityisen ja julki-

sen erosta 

Kyvyt jäsentää ja 

hallita tietoa. 

käytös interne-

tissä. 

7.-8. Viestien analy-

sointi ja eettinen 

pohdinta. Medi-

assa esitettyjen ar-

vojen ja asentei-

den peilaaminen 

omiin. 

Identiteettityö me-

dian avulla. Rooli-

kokeilut ja - leikit-

telyt sijaiskoke-

musten kautta. 

Viestien kyseen-

alaistaminen ja 

median stereotypi-

oiden analysointi. 

Ymmärrys media-

käyttäjän lakeihin 

perustuvista oi-

keuksista ja velvol-

lisuuksista 

9. Oman persoonan 

ja tyylin ilmaise-

mien sekä tyyliym-

päristöjen luomi-

nen. Tekijänoi-

keuksien tuntemus 

Kansalaiskulttuu-

riin osallistuminen 

ja vaikuttaminen. 

Mediasisältöjen 

suhteuttaminen ai-

kaisempiin tietora-

kenteisiin. Tietoi-

suus sisältöjen 

kaupallisista, po-

liittisista ja ideolo-

gisista pyrkimyk-

sistä 

Mediasisältöjen ja 

- palveluiden mo-

nipuolinen, lailli-

nen ja sääntöjä 

noudattava käyttö. 

Yhteenveto: 

 Oman ilmaisun ja 

oman äänen löy-

täminen sekä 

käyttäminen 

Vuorovaikutuksen 

ja oman toimin-

nan kautta syn-

tyvä osallisuus. 

Ymmärrykseen pe-

rustuva media ja 

kulttuurikriitti-

syys. 

Turvallinen, tar-

koituksenmukai-

nen ja tilannekoh-

tainen media-

käyttö 

 

 

Vuosiluokka 1 

 

Vuosiluokka 1 

 

Oppiaineen valtakun-

nalliset tavoitteet luo-

kalle 1 

Tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisällöt 

Kuntakohtainen toteu-

tussuunnite 

Laaja-alainen osaami-

nen 

SISÄLTÖALUEET Omat kuvakulttuurit (S1), Ympäristön kuvakulttuurit (S2) ja Taiteen maailmat (S3) 

 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin tulkinta, esteetti-

nen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

TI kannustaa oppilasta 

havainnoimaan taidetta, 

ympäristöä ja muuta vi-

S1  

S2 

-Ohjataan visuaalisen 

kulttuurin ja taiteen tar-

kasteluun, havainnoin-

L1  

L2 
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suaalista kulttuuria mo-

niaistisesti ja kuvia teke-

mällä 

tiin ja keskusteluun kes-

kittyen erityisesti oppi-

laiden omaan lähiympä-

ristöön ja oppilaita kiin-

nostaviin ilmiöihin.  

 

Havainnoidaan omaa 

kuvakulttuuria: esim. 

omat kuvat, valokuvat, 

piirustukset, maalaukset 

ja rakennelmat  

 

-Havainnoidaan ympä-

ristön kuvakulttuureja: 

esim. tutustuminen ko-

tiseudun taiteeseen, 

ympäröivään luontoon 

T2 rohkaista oppilasta 

keskustelemaan havain-

noistaan ja ajatuksis-

taan 

S1, S2, S3 -Keskustellaan ja innos-

tutaan kuvista ja muista 

visuaalisista ilmaisukei-

noista  

 

-Kannustetaan huomaa-

maan ja hyväksymään 

erilaisia näkemyksiä  

 

-Vastaanotetaan ja an-

netaan rakentavaa pa-

lautetta kuvallisesta 

työskentelystä 

L1, L2 

T3 innostaa oppilasta il-

maisemaan havainto-

jaan ja ajatuksiaan eri-

laisten kuvallisten tuot-

tamisen tapojen avulla 

S1 -Kannustetaan oppilasta 

rohkeaan kuvalliseen 

kokeiluun ja tekemi-

seen.  

 

-Tutustutaan esim. valo-

kuvauksen alkeisiin, tila- 

ja ympäristötaiteeseen 

L2 

T4 innostaa oppilasta 

kokeilemaan erilaisia 

materiaaleja ja teknii-

koita sekä harjoittele-

maan kuvallisia ilmaisu-

tapoja 

 -Työskennellään salli-

vassa ilmapiirissä leikin-

omaisesti ja uusia tek-

niikoita, materiaaleja ja 

välineitä tutkien. esim. 

erilaisia piirtimiä, maa-
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laaminen eri työväli-

neitä käyttäen, taide-

grafiikka, kolmiulottei-

nen työskentely eri ma-

teriaaleilla  

 

-Työskennellään laaduk-

kaille ja tekniikoille sopi-

ville alustoille  

 

-Harjoitellaan välineiden 

käyttöä ja huoltoa 

 

-Tutustutaan väriopin 

alkeisiin  

 

-Mediataitojen oppimis-

polkua noudattaen, eril-

linen taulukko 

T5 kannustaa oppilasta 

pitkäjänteiseen kuvalli-

seen työskentelyyn yk-

sin ja yhdessä muiden 

kanssa 

S1  

S2 

-Esim. pari- tai ryhmä-

työ 

L2 

T6 kannustaa oppilasta 

tarkastelemaan kuvalli-

sen vaikuttamisen kei-

noja omissa ja muiden 

kuvissa 

S2, S3 -Pohditaan esim. värien, 

koon, muodon vaiku-

tusta kuvaan ja sen tun-

nelmaan  

 

-Tutustutaan eri taide-

kuviin joilla on selvä ta-

voite. 

L4 

T7 ohjata oppilasta tar-

kastelemaan erilaisia 

kuvatyyppejä (paikalli-

nen tavoite) 

S1, S2,S3 Esim. eri kuvakoot, ku-

vakulmat 

L1, L6 

T8 kannustaa oppilasta 

tunnistamaan erilaisia 

taiteen ja muun visuaa-

lisen kulttuurin tuotteita 

lähiympäristössään 

S1 -Esim. Keskustelua lähi-

piirissä olevien taiteen- 

ja visuaalisen kulttuurin 

tuottajista 

L1, L2 

T9 innostaa oppilasta 

tekemään kuvia oman 

S1  

S2 

Etsitään kiinnostuksen 

kohteita kuvien aiheiksi 

esim. kotoa, lähiympä-

L1, L2, L3 
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elinympäristön eri aiko-

jen ja eri kulttuurien 

tarkastelun pohjalta 

ristöstä, vanhoista esi-

neistä, omista leluista, 

eri tarustoista 

T10 ohjata oppilasta 

tunnistamaan taiteessa, 

ympäristössä ja muussa 

visuaalisessa kulttuu-

rissa ilmeneviä arvoja 

 -Oppivat arvostamaan 

omaa työtä ja muiden 

luovaa työtä 

L1, L3, L7 

T11 kannustaa oppilasta 

ottamaan kuvailmaisus-

saan huomioon kulttuu-

rinen moninaisuus ja 

kestävä kehitys 

 -Työskennellään kierrä-

tys- ja luonnonmateri-

aaleista  

-Välineiden huoltami-

nen 

 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalle 1 

 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen 

edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. 

Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten 

arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 

 

 edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle 

 edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa 

 edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa 

 edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa. 

 

Vuosiluokka 2 
 

Vuosiluokka 2 

 

Oppiaineen valta-

kunnalliset tavoit-

teet luokalle 2 

Tavoitteisiin liitty-

vät keskeiset sisäl-

löt 

Kuntakohtainen 

toteutussuunni-

telma 

Laaja-alainen 

osaaminen 

 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin tulkinta, esteetti-

nen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

TI kannustaa oppi-

lasta havainnoi-

maan taidetta, ym-

päristöä ja muuta 

S1, S2, S3 -Havainnoidaan 

omaa kuvakulttuu-

ria ja opitaan jaka-

maan niistä koke-

muksia:  
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visuaalista kulttuu-

ria moniaistisesti 

ja kuvia tekemällä 

esim. videot, ani-

maatiot, pelit  

 

Ympäristön kuva-

kulttuureja: esim.  

-oma asuinympä-

ristö  

-eri yhteisöjen 

symbolit (harras-

tukset) ja liikenne-

merkit ja niiden 

merkitykset 

T2 rohkaista oppi-

lasta keskustele-

maan havainnois-

taan ja ajatuksis-

taan 

 -Keskustellaan ja 

innostutaan ku-

vista ja muista vi-

suaalisista ilmaisu-

keinoista  

 

-Kannustetaan ker-

tomaan omasta 

työstä ja vastaan-

ottamaan ja anta-

maan rakentavaa 

palautetta myös 

toisille 

  

T3 innostaa oppi-

lasta ilmaisemaan 

havaintojaan ja 

ajatuksiaan erilais-

ten kuvallisten-

tuottamisen tapo-

jen avulla   

 -Kannustetaan op-

pilasta rohkeaan 

kuvalliseen kokei-

luun ja tekemi-

seen. 

 

-Syvennytetään ai-

kaisempia opittuja 

taitoja esim. valo-

kuvaus, elokuva 

  

T4 innostaa oppi-

lasta kokeilemaan 

erilaisia materiaa-

leja ja tekniikoita 

sekä harjoittele-

maan kuvallisia il-

maisutapoja 

 -Työskennellään 

sallivassa ilmapii-

rissä leikinomai-

sesti ja uusia tek-

niikoita, materiaa-

leja ja välineitä 

tutkien.  
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-Syvennytetään ai-

kaisemmin opit-

tuja taitoja esim. 

erilaisia piirtimiä, 

maalaaminen eri 

työvälineitä käyt-

täen, taidegra-

fikka, kolmiulottei-

nen työskentely 

eri materiaaleilla  

 

-Työskennellään 

laadukkaille ja tek-

niikoille sopiville 

alustoille  

 

-Harjoitellaan väli-

neiden käyttöä ja 

huoltoa  

 

-Värioppi  

 

-Tehdään kuvan 

jäljentäminen  

 

-Mediataitojen op-

pimispolkua nou-

dattaen, erillinen 

taulukko 

T5 kannustaa oppi-

lasta pitkäjäntei-

seen kuvalliseen 

työskentelyyn yk-

sin ja yhdessä mui-

den kanssa 

 -Esim. projektityö 

tai integroitu 

teema  

 

-Ohjataan huolelli-

suuteen ja työn 

loppuun saattami-

seen  

 

-Käytetään pientä 

ideointia apuna, 

esim. luonnos 

  

T6 kannustaa oppi-

lasta tarkastele-

maan kuvallisen 

S1, S2, S3 -Pohditaan esim. 

värien, koon, muo-

L4  
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vaikuttamisen kei-

noja omissa ja 

muiden kuvissa 

don vaikutusta ku-

vaan ja sen tunnel-

maan  

 

-Oman kuvan tuot-

taminen, jossa on 

selkeä viesti 

T7 ohjata oppilasta 

käyttämään kuva-

taiteen käsitteis-

töä sekä tarkaste-

lemaan erilaisia 

kuvatyyppejä 

S1, S2, S3 Tutustutaan 

omaan ja eri kuva-

maailmoihin: 

 

-esim. taidekuva, 

henkilökuva, uutis-

kuva, sarjakuva, 

pelien kuvamaa-

ilma, animaatiot 

  

T8 kannustaa oppi-

lasta tunnistamaan 

erilaisia taiteen ja 

muun visuaalisen 

kulttuurin tuot-

teita lähiympäris-

tössään 

 Tutustutaan lä-

hiympäristön kä-

dentaitajiin ja tai-

teentekijöihin 

  

T9 innostaa oppi-

lasta tekemään ku-

via oman elinym-

päristön eri aiko-

jen ja eri kulttuu-

rien tarkastelun 

pohjalta 

S1 Etsitään kiinnos-

tuksen kohteita 

kuvien aiheiksi 

esim.  

omasta kulttuu-

riympäristöstä, ko-

toa, lähiympäris-

töstä, vanhoista 

esineistä, omista 

leluista, eri tarus-

toista, leikkipaikat, 

harrastukset 

L1, L2, L7  

T10 ohjata oppi-

lasta tunnistamaan 

taiteessa, ympäris-

tössä ja muussa vi-

suaalisessa kult-

tuurissa ilmeneviä 

arvoja 

 (siirretty 3.lk)   

T11 kannustaa op-

pilasta ottamaan 

kuvailmaisussaan 

S1  

S2  

S3 

-Työskennellään 

kierrätys- ja luon-

nonmateriaaleista  

L1, L2, L3, L6, L7  



212 
 

huomioon kulttuu-

rinen moninaisuus 

ja kestävä kehitys 

-Esim. kollaasi  

 

-Välineiden huolta-

minen 

 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalle 2 

 

Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen 

edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. 

Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten 

arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa ovat 

 

 edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle 

 edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa 

 edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa 

 edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa. 

 

13.4.10 Käsityö 
 

Käsityö 
 

Oppiaineen tehtävä 

 
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on 

monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa 

toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman 

tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja 

siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä 

valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään 

erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään 

oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, 

luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. 

Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa 

vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa. 

 

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä 

toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu 

oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle 

elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen 

kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, 
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osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito 

käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria. 

 

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun ja 

tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan ja 

ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia materiaaleja. 

Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja arvioimaan omaa ja 

toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita ymmärtämään kulttuurien 

moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. 

 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän sekä 

koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet ja materiaalit edistävät 

tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan 

käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan 

osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena 

hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. 

Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2 

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja 

vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua että 

yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet sekä 

tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien, työtapojen ja oppimis-

tehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi aikaa, tilaa ja 

ohjausta. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen 

sekä työskentelyn aikana, että prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla ja palautteella tuetaan laaja-

alaisen käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja 

kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. 

Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä 

ja toisten työskentelyn arvostamista. 

 

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin 

välineenä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita ohjataan 

arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat 

 

 edistyminen työskentelyn sujuvuudessa 
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 edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa 

 edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa 

 edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa. 

 

Vuosiluokka 1 
 
1. Luokka 

Valtakunnallinen tavoite Paikalliset tavoitteet Sisällöt Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

T1 rohkaista oppilasta 
kiinnostumaan ja innos-
tumaan käsin tekemi-
sestä sekä herättää ute-
liaisuutta keksivään ja 
kokeilevaan käsityöhön, 

- kiinnostus ja innostus 
käsin tekemiseen  
- kokonaiseen käsityö-
prosessiin tutustuminen 
- omien ideoiden esittä-
minen kuvallisesti ja 
kertoen  
- oman käsityötuotteen 
suunnitteleminen ja val-
mistaminen  
- erilaisiin materiaalei-
hin ja työvälineisiin tu-
tustuminen  
- työskenteleminen tur-
vallisesti  
- itsetunnon kehittymi-
nen onnistumisen 
kautta 

S1 Ideointi  
- lähtökohtana omat ais-
timukset havainnot ja 
kokemukset, mielikuvi-
tuksen käyttö  
- suunnitellaan käsi-
työlle muoto, väri ja 
pinta, vaihtoehdoista 
valiten  
S2 Kokeilu  
- materiaalivaihtoeh-
toja, erilaisia työväli-
neitä  
- kokeillaan, ideoidaan 
ja työstetään  
S3 Suunnittelu  
- ideasta suunnitel-
maksi, kerronnan har-
joittelua  
- suunnittelua yksin, pa-
rin kanssa, ryhmässä  
S4 Tekeminen  
- harjoitellaan suunni-
telman mukaista teke-
mistä  
- erilaisten käsityöväli-
neiden ja laitteiden 
käyttöharjoittelua  
S5 Dokumentointi  
- tutustutaan tvt:n käyt-
töön  
S6 Arviointi 
-itse- ja vertaisarviointia 
eri tavoin 
 

- leikkaaminen  
- sahaaminen  
- ompelu ikäkaudelle so-
pivilla pistoilla  
- yhdistäminen  
- naulaaminen  
- pujottelu  
- hiominen  
- maalaaminen  
- virkkaus  
- mittaaminen 
 
 
 
 

T2 ohjata oppilas koko-
naiseen käsityöproses-
siin ja esittämään omia 
ideoitaan kuvallisesti 
sekä kertomaan käsi-
työn tekemisestä ja val-
miista tuotteesta, 

T3 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja val-
mistamaan käsityötuot-
teita tai teoksia luot-
taen omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihinsa 

T4 opastaa oppilasta tu-
tustumaan moniin eri-
laisiin materiaaleihin ja 
niiden työstämiseen 
sekä ohjata toimimaan 
vastuuntuntoisesti ja 
turvallisesti, 

T5 tukea oppilaan itse-
tunnon kehittymistä kä-
sityössä onnistumisen, 
oivaltamisen ja keksimi-
sen kokemusten kautta 

 
 

Vuosiluokka 2 
 
2. luokka 
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Valtakunnallinen tavoite Paikalliset tavoitteet Sisällöt Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

T1 rohkaista oppilasta 
kiinnostumaan ja innos-
tumaan käsin tekemi-
sestä sekä herättää ute-
liaisuutta keksivään ja 
kokeilevaan käsityöhön, 

- kiinnostus ja innostus 
käsin tekemiseen  
- kokonaiseen käsityö-
prosessiin idean varmis-
tuminen  
- omien ideoiden ja käsi-
työtuotteen esittämi-
nen kuvallisesti ja ker-
toen  
- oman käsityötuotteen 
suunnitteleminen ja val-
mistaminen omiin rat-
kaisuihin luottaen  
- erilaisiin materiaalei-
hin ja työvälineisiin tu-
tustuminen ja niiden 
työstäminen  
- toimiminen vastuun-
tuntoisesti ja turvalli-
sesti  
- itsetunnon vahvistumi-
nen käsityössä saatujen 
positiivisten kokemus-
ten kautta 

S1 Ideointi  
- lähtökohtana omat ais-
timukset havainnot ja 
kokemukset, luonto ja 
rakennettu ympäristö, 
mielikuvituksen käyttö  
- suunnitellaan käsi-
työlle muoto, väri ja 
pinta  
 
S2 Kokeilu  
- materiaalivaihtoeh-
toja, erilaisia työväli-
neitä  
- kokeillaan, ideoidaan 
ja työstetään  
 
S3 Suunnittelu  
- käsityöprosessin mu-
kaista työskentelyä  
- harjoitellaan kerto-
maan prosessista sekä 
valmistuneesta tuot-
teesta  
- suunnittelua yksin, 
ryhmässä, parin kanssa  
 
S4 Tekeminen  
- suunnitelman mukai-
nen tekeminen  
- erilaisten käsityöväli-
neiden ja laitteiden 
käyttöharjoittelua vas-
tuullisesti ja turvallisesti 
 
S5 Dokumentointi  
- tutustutaan tvt:n käyt-
töön osana ideointia, 
suunnittelua tai doku-
mentointia  
 
S6 Arviointi  
- itse- ja vertaisarvioin-
tia eri tavoin  
- kannustavan palaut-
teen antamisen harjoit-
telua 

 

T2 ohjata oppilas koko-
naiseen käsityöproses-
siin ja esittämään omia 
ideoitaan kuvallisesti 
sekä kertomaan käsi-
työn tekemisestä ja val-
miista tuotteesta, 

T3 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja val-
mistamaan käsityötuot-
teita tai teoksia luot-
taen omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihinsa 

T4 opastaa oppilasta tu-
tustumaan moniin eri-
laisiin materiaaleihin ja 
niiden työstämiseen 
sekä ohjata toimimaan 
vastuuntuntoisesti ja 
turvallisesti, 

T5 tukea oppilaan itse-
tunnon kehittymistä kä-
sityössä onnistumisen, 
oivaltamisen ja keksimi-
sen kokemusten kautta 
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13.4.11 Liikunta 
 

Liikunta 
 
Oppiaineen tehtävä 

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat 

yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. 

 

Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla 

edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. 

Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. 

Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat 

oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen 

oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa 

liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, 

vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen 

minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, 

osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten 

auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen. 

 

”Liikutaan yhdessä leikkien.” 

 

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen 

oppimisessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien 

myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan 

emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia 

oivalluksia. 

 

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon 

vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja 

yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä 

henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään 

turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2 
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Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. 

Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea 

hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden 

huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. 

Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla 

työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset 

motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2 

 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena 

on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute 

tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön 

oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä. 

 

Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan 

niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. 

Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita 

itsearviointiin. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat 

 

 edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 

 edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

 edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

 edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

 

Vuosiluokka 1 
 

1. luokka 

Tavoitteet 

 

Fyysinen toimintakyky 

 

1. Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia 

liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla 

 

 Fyysinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

2. Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 

ympäristöään aistien avulla, sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 
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 Fyysinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

4. Harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä 

 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

5. Tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan 

 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

6. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla 

 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

Sosiaalinen toimintakyky 

 

7. Ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa 

liikuntatilanteissa 

 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

8. Tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla 

oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta 

 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Psyykkinen toimintakyky 

 

9. Tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn. 

 

 Psyykkinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

10. Myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman 

toimintakykynsä rajoja 
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 Psyykkinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Sisällöt 

 

- ryhmässä toimimisen alkeet, toisen huomioiminen, ohjeiden mukaan toimiminen ja sääntöjen 

noudattaminen 

- yleisurheilun lajivalikoimaan tutustuminen 

- suunnistuksessa karttaan ja piha-alueeseen tutustuminen 

- palloilun alkeet 

- voimistelussa tutustumista ja toimintaa eri telineillä ja välineillä sekä kehonhallinnan harjoittelua 

- musiikkiliikuntaan tutustuminen 

- luistelussa tasapainon harjoittelua, liukumista, eteenpäin luistelua ja jarruttamista 

- hiihdossa harjoitellaan välineiden tarkoituksenmukaista käyttöä, tasapainoa, rytmitystä ja eteenpäin 

liikkumista 

- uinninopetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan painottaen 1-2 -luokkia 

- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen 

 

Liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen soveltuvia pelejä ja leikkejä. 

 

Arviointi 

 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen 

tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja 

kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu 

monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä. Arvioinnissa pyritään tun-

nistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä 

tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja 

erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla sekä 

ohjaamalla oppilaita itsearviointiin. 

 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat 

 

 edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 

 edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

 edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

 edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa. 

 

Vuosiluokka 2 
 
2. luokka 

Tavoitteet 
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Fyysinen toimintakyky 

1. Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikunta-

tehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla 

 

 Fyysinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 
2. Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristö-

ään aistien avulla, sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. 

 Fyysinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

4. Harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

5. Tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 
6. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla 

 Fyysinen toimintakyky 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 

7. Ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa 

 liikuntatilanteissa 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 

8. Tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen noudattamista, ohjaamalla oppi-

lasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja -leikkien onnistumisesta 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 
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 Psyykkinen toimintakyky 

 
9. Tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata itsenäiseen työskentelyyn. 

 Psyykkinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 
10. Myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintaky-

kynsä rajoja 

 Psyykkinen toimintakyky 

 Ajattelu 

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Sisällöt 

- harjoitellaan ryhmässä toimimisen alkeita, toisen huomioimista, ohjeiden mukaan toimimista ja 

sääntöjen noudattamista 

- yleisurheilun lajivalikoimaan tutustumista jatketaan 

- suunnistuksessa karttaan ja piha-alueeseen tutustuminen 

-palloilussa tutustutaan eri palloilulajeihin 

- voimistelussa jatketaan tutustumista ja toimintaa eri telineillä ja välineillä sekä kehonhallinnan 

harjoittelua 

- musiikkiliikuntaantutustumista 

- luistelussa tasapainon harjoittelua, liukumista, eteenpäin luistelua ja jarruttamista 

- hiihdossa harjoitellaan välineiden tarkoituksenmukaista käyttöä, tasapainoa, rytmitystä ja eteenpäin 

liikkumista 

- uinninope tusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan painottaen 1-2 -luokkia 

- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen 

Liikunnan opetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen soveltuvia pelejä ja leikkejä. 

 
Arviointi 

Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen tarkoituksena on 

tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava ja kannustava palaute tu-

kee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaiden 

oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä. Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vah-



222 
 

vuudet ja kehittymistarpeet sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomi-

oon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä ha-

vainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin. 

Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat 

 edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä 

 edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa 

 edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa 

 edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa 

 

Laaja-alainen osaaminen osana Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitel-

maa 
 
Laaja-alainen osaaminen osana Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmaa 

 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1 

 
Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa liikuntajaksojen kokonaisuudet sisältävät aina ajattelun 

ja oppimaan oppimisen taitoja. Liikuntatunneilla pyritään kehittämään oppilaan omaa ajattelua, jotta 

erilaiset harjoitteet tuntuvat mielekkäämmiltä. Esimerkiksi suunnistusjaksolla pyritään kehittämään 

oppilaan kartanlukutaitojen kehittymistä. Pallopelijaksolla pyritään kehittämään oppilaan yhteistyötaitoja 

sekä harjoitellaan hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan omaa 

kehittymistään liikkujana. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2 

 
Kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälisyys näkyvät liikunnassa erilaisissa liikuntalajeissa ja -muodoissa. 

Liikunnan avulla voimme lisätä eri kulttuureista tulevien oppilaiden vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta, 

sillä liikunta ja urheilu yhdistävät ihmisiä. Liikunnan avulla vahvistamme toisten ihmisten kunnioittamista, 

tasa-arvoa ja reilun pelin periaatteita. 

 

Kittilässä tavoitteena on kehittää liikunnan avulla oppilaiden välisiä sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä 

mm. pari- ja ryhmätyöskentelymuotojen avulla. Liikunnassa tunteet saattavat tulla voimakkaasti esille, ja 

pyrimmekin opettamaan oppilaille eri tilanteissa tunteiden ilmaisua ja niiden hallintaa. Liikunnan avulla 

voimme vahvistaa myös koulumme yhteisöllisyyttä esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä ja tapahtumia.  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3 

Kittilä kunnan liikunnan opetussuunnitelmaan kuuluu laaja-alaisesti itsestähuolehtimisen ja arjen taidot. 

Näitä tärkeitä taitoja liikunnassa ovat mm. turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille ja liikennesääntöjennou-

dattaminen, turvallinen liikunnan harrastaminen ja tapaturmien ehkäisy ja hoito, omasta hygieniasta huo-

lehtiminen sekä oman terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen liikunnanavulla. Liikunnan avulla pyritään 

myös kehittämään oppilaiden ihmissuhdetaitoja esimerkiksi joukkuepelien, pienryhmä- ja parityöskentelyn 

avulla. 
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Monilukutaito L4 

Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa oppilaiden monilukutaitoa kehitetään integroimalla 

erilaisia leikkejä ja pelejä liikuntatunteihin. Näin oppilaat oppivat noudattamaan erilaisia sääntöjä ja 

lainalaisuuksia osana omaa liikkumistaan. Lisäksi liikunnassa opitaan eri lajien tekniikoiden alkeita, 

liikemalleja ja sääntöjä. 

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5 

 

Vuosiluokilla 1-2 pääpaino on liikuntaan liittyvien perusasioiden hallinnassa. Mahdollisuuksien mukaan 

tvt:tä voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi osana itsearviointia (liikuntasuoritusten kuvaaminen). Tvt:n 

laajempaa käyttöä voi opettaja kuitenkin harkita lasten kehitystason ja resurssien mukaan. 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6 

 

Kittilän kunnassa liikuntakasvatuksella on painotettu asema ja oppilaita kannustetaan liikunnan 

harrastamiseen. Kittilässä on liikunnan harrastamiseen erinomaiset mahdollisuudet (mm. urheiluhalli, 

jäähalli, pallokenttä, yleisurheilukenttä, pururadat, lähialueen tunturit). Työelämän ja yrittäjyyden 

näkökulmasta luonto-ja talviliikunta ja matkailu ovat tärkeitä Kittilän alueen elinkeinoelämälle. 

 

Koulussa kokeilemme luontoliikunnan erilaisia liikuntamuotoja (esim. hiihto, laskettelu/lumilautailu) ja 

tutustutamme oppilaat paikallisiin luonto- ja liikuntakohteisiin. Esimerkiksi koulu voi tehdä yhteistyötä 

alueen eri liikuntaseurojen ja yritysten kanssa. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7 

 

Osallistuminen, tekeminen ja yrittäminen korostuvat liikunnan toiminnallisessa oppiaineessa. Kittilän 

kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa pyritään vahvistamaan jokaisen oppilaan osallistumista ja 

osallisuutta positiivisten liikuntakokemusten kautta. Osallistuminen (eri liikuntamuodot), yrittäminen ja 

vastuunkantaminen (esimerkiksi yhteisistä liikuntavälineistä) ovat tärkeitä tavoitteita liikunnan 

opetussuunnitelmassa. Oppilaiden osallisuutta pyritään lisäämään mm. erilaisten roolien ja tehtävänjaon 

avulla. 

LUKU 14. Vuosiluokat 3–6 
 

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 
 

Johdanto 
 
Erityinen tehtävä 
 
Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen 

tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä 

huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 
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Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 
 
Toimenpiteet siirtymävaiheessa 
 
Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja vahvistaa kunkin 

oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä 

matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen 

kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Koulutyön onnistumista 

tuetaan yhdessä kotien kanssa. 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. 

 

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen 
 
Vuosiluokkien 3-6 erityinen tehtävä 

 

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä omien 

opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, 

omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta 

huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan 

mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei 

sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia 

keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita 

kannustetaan tekemään valintoja omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä 

huomiota kiinnitetään oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin. 

 

Vuosiluokkien 3-6 opetuksen piirteitä 

 

Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla hankittuja 

perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa pyritään löytämään 

luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttaminen vahvistaa 

oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten 

saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja 

tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. 

Oppimiskokonaisuudet tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön 

kannalta hyödylliseen toimintaan. 

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 
 

Siirtymisen edellytykset 

 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön 

suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä 
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oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen 

vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen 

ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien työskentelytapojen ja 

arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja koulussa huolehditaan oppilaiden 

mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden 

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

ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja 

valinnoista päättämiseen on tärkeää. 

 

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle 

siirtymistä. 

 

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
 
Lähtökohtia 

 
Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä tuodaan esiin, mitkä 

tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 3-6. 

 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen 

kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä oman identiteetin 

muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. 

Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat erityisen otollisia myös kestävän 

elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
 
Keinoja oppimisen ja ajattelun kehittämiseen 

 
Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja yhdessä 

toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. Samalla 

kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia näkökulmia ja löytää 

uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita ohjataan 

huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä. Heitä kannustetaan 

kuuntelemaan toisten näkemyksiä ja samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan. Oppilaita ohjataan 

huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti päättelemällä tai 

intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä 

ja oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta käytetään monipuolisesti ja vahvistetaan yhdessä työskentelyn 

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

mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. Oppilaita 

rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen. 

 

Oppimistaitojen vahvistaminen 
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Oppimaan oppimisen taitoja vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa. Oppilaita ohjataan tunnistamaan 

itselle luontevimmat tavat oppia ja kiinnittämään huomiota omiin opiskelutapoihin. Työn suunnittelua, 

tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan edelleen. Oppilaita 

opastetaan huomaamaan säännöllisesti suoritettujen tehtävien vaikutus edistymiseen sekä tunnistamaan 

vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Heitä autetaan hahmottamaan opintoihinsa liittyviä tavoitteita ja 

valintoja ja kannustetaan keskustelemaan niistä huoltajiensa kanssa. 

 

L2 Kulttuurinen osaaminen vuorovaikutus ja ilmaisu 
 
Keinoja kulttuurikasvatukseen ja ilmaisuun 

 
Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja 

kielellisiä juuriaan sekä pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. 

Koulutyössä tutustutaan kouluyhteisön ja kotiseudun kulttuuriin ennen ja nyt sekä kulttuuriympäristöön 

ja sen muutokseen ja moninaisuuteen. Oppilaita ohjataan tuntemaan ja arvostamaan kulttuuriperintöä ja 

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

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

vuosiluokilla tärkeätä. Koulutyössä opitaan tuntemaan ihmisoikeuksia koskevien sopimusten merkitys 

yhteiskunnassa ja maailmassa; erityisesti perehdytään Lapsen oikeuksien sopimukseen. Oppilaita 

ohjataan ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja puolustamiseen. 

 

Ilmaisu, vuorovaikutus ja kekseliäisyys 

 

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

Heille järjestetään mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön ja erilaisten toimintatapojen ja 

kulttuurien vertailuun. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi 

kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan itsensä ilmaisemiseen 

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

Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Koulutyössä 

luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja 

ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. Oppilaita kannustetaan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoa ja 

käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. 

 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjenhallinta 
 
Keinoja arjenhallinnan ja itsestä huolehtimisen kehittämiseen 

 
Koulutyössä oppilailla on tilaisuuksia harjoitella ajanhallintaa, hyvää käytöstä sekä muita omaan ja 

yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia toimintatapoja. Oppilaita kannustetaan ottamaan 

vastuuta oppimisympäristön siisteydestä, viihtyisyydestä ja ilmapiiristä sekä osallistumaan kouluyhteisön 

yhteisten sääntöjen laadintaan ja toimintatapojen kehittämiseen. Yhteisessä työskentelyssä oppilaat 

voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja leikkien sekä yhteisten tehtävien 

yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitys ja harjoitellaan 

päätöksentekoa. Tuetaan oppilaiden itsenäisen liikkumisen taitoja aiempaa laajemmalla alueella ja 

joukkoliikenteessä. Kiinnitetään huomiota erityisesti pyöräilykasvatukseen sekä omasta ja toisten 
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turvallisuudesta huolehtimiseen liikenteessä. Oppilaita ohjataan asianmukaisten turva- ja suojavälineiden 

käyttöön ja opetetaan tuntemaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit. Yhdessä keskustellaan 

yksityisyyden ja henkilökohtaisten rajojen suojaamisen merkityksestä ja opitaan siihen liittyviä 

toimintatapoja. Koulussa harjoitellaan tarkoituksenmukaista toimintaa erilaisissa vaaratilanteissa. 

 

Teknologia, kuluttaminen ja kestävä tulevaisuus 

 
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä. Oppilaat hankkivat tietoa 

teknologian kehityksestä ja vaikutuksista eri elämänalueilla ja monenlaisissa ympäristöissä. Heitä 

opastetaan teknologian vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön ja tarkastellaan siihen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä. Oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, 

kohtuullisuuden ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä. He 

saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun. 

Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta. 

 

L4 Monilukutaito 
 
Keinoja monilukutaidon opettamiseen 

 
Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan yhä 

moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, 

kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien 

avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Tähän liittyvää perustaitojen ja -tekniikoiden hallintaa syvennetään. 

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

tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet 

vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda 

mielikuvia tai houkutella ostamaan. 

 

Monipuoliset tekstit ja lähteet 

 

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

tilanteiden näkökulmista. Oppilaita kannustetaan monipuolisille tiedon lähteille kuten suullisten, 

audiovisuaalisten, painettujen ja sähköisten lähteiden sekä haku- ja kirjastopalveluiden käyttöön. Samalla 

oppilaita ohjataan vertailemaan ja arvioimaan hakemansa tiedon soveltuvuutta. Oppilaita ohjataan 

omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuottamia 

merkityksiä ja välittämää todellisuutta. Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä 

kulttuurisissa yhteyksissä. Kertominen, kuvaaminen, vertailu ja selostaminen sekä erilaiset mediaesitykset 

ovat tässä vaiheessa ominaisia tiedon esittämisen tapoja. Erilaisten tekstien aktiivinen lukeminen ja 

tuottaminen koulutyössä ja vapaa-aikana sekä teksteistä nauttiminen - niin tulkitsijan kuin tuottajan 

roolissa – edistää monilukutaidon kehittymistä. 

 

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 
 

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
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Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja 

vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää 

omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja 

viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista. 

 
Käytännön taidot ja oma tuottaminen  

 
Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden 

käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja 

oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n 

avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia 

siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. 

 

Vastuullinen ja turvallinen toiminta 

 

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

tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien 

sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien 

työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. 

 

Tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely 

 

Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan 

hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. 

Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja 

tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa. 

 

Vuorovaikutus ja verkostoituminen 

 

Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta 

viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat 

saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. 

 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 
 
Keinoja työelämätaitojen kehittämiseen 

 
Oppilaita ohjataan työskentelemään järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti ja ottamaan kasvavassa määrin 

vastuuta tekemisestään. Heitä rohkaistaan tunnistamaan vahvuuksiaan ja kiinnostumaan erilaisista 

asioista. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuun saattamisessa ja työn tulosten 

arvostamiseen. Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä 

koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhteisissä työskentelytilanteissa oppilaat saavat 

mahdollisuuden oppia vastavuoroisuutta, neuvottelutaitoja sekä ponnistelua yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Oppilaita rohkaistaan tuomaan vapaa-ajalla oppimiaan taitoja koulutyöhön ja 
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opettamaan niitä toisille oppilaille. 

 

Työelämä ja sosiaalinen toiminta 

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

hyväksi toimimisesta. Tällaista voi olla esimerkiksi koulun sisäinen työharjoittelu, yhteistyöhankkeet 

lähellä toimivien yritysten ja järjestöjen kanssa, kummitoiminta sekä vertaissovittelu tai tukioppilaana 

toimiminen. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen ja ohjataan näkemään työn ja 

yrittäjyyden merkitys elämässä ja yhteiskunnassa. 

 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
 

Keinoja yhteisöllisyyden kehittämiseen 

 

Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 

kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä 

ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja 

harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita 

ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen 

välineenä. 

 

Vaikuttaminen, osallistuminen ja omat valinnat 

 

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

päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. 

Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden 

kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat 

luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi 

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

osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön 

suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään 

omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja 

luonnolle. 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
 

Lyhenteet oppiaineosuuksissa 

 

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin 

liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja 

työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia 

kussakin oppiaineessa. 

 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät 



230 
 

sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet 

ovat numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L4 Monilukutaito 

 L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 L6 Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys 

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
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 tilan-

teissa. 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. 

 

Oppiaineen tehtävä 

 

Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, 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. 
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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 

oppimäärät tekevät yhteistyötä. 

Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen sekä 

lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman 

laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä 

monipuolisemmissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, 

tuottamaan ja arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä, 

kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja tekstien 

merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja antaa välineitä 

kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota kieleen ja kirjallisuuteen 

liittyviä elämyksiä. 

 

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

 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden näkemyksiä 

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

viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden itse valitsemia ja heitä kiinnostavia 

kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen 

oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, 

että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden 

luontevan integroitumisen. Opetusta eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn 

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

kirjallisuuden opetusta yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen. 

 

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

 

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

lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan sanavarannon laajentamisessa, 

käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta 

kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun 

ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien 

vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen 

kehittämiseksi annetaan malleja sekä yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita 

tuetaan lukuhaasteiden ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden 

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

toteutuu. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 3–6 

 

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

Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen dokumentointiin 

siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä tulkinta kehittyvät ja mitkä 

ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista. 

 

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

monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoiseksi omista 

taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä niiden kehittämiseen. 

Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon. 

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden 

osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään 

osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää valtakunnallisia 

arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen ja kirjallisuuden eri 

tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja oppimisstrategiat. 
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Suomen kieli ja kirjallisuus 
 

Suomen kieli ja kirjallisuus 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät 

tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat myös suomen kieli ja 

kirjallisuus -oppimäärää. 

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, 

moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden 

monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita 

ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja asemaa monikulttuurisessa 

ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan koulun ulkopuolella opitun kieli-, 

media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen tukena. 

 

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen asema 

enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 

väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja 

ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän ja muiden 

äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa. 

 

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

lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa. Tekstien 

tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden 

keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja lukukokemusten 

monipuoliseen jakamiseen. 

 

Vuosiluokka 3 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 3. luokka 

 

Tavoitteet  

 

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen  

 

- Ohjata oppilasta kartuttamaan vuorovaikutustaitojaan kuuntelemalla, keskustelemalla sekä kertomalla 

oman mielipiteensä 

 

- Kannustaa oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- 

ja esitystilanteissa myös draaman avulla.  

 

S2 Tekstien tulkitseminen  
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- Ohjata oppilasta vahvistamaan lukutaitoaan, tutustumaan tekstin ymmärtämisen strategioihin sekä 

tarkkailemaan omaa lukemistaan.  

 

- Opastaa oppilasta tutustumaan erilaisiin teksteihin sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan.  

 

- Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden 

arviointiin.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemustaan sekä kiinnostustaan lapsille ja nuorille tar-

koitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan.  

 

S3 Tekstien tuottaminen  

 

- Ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisten tekstien tuottamista sekä omien ja muiden tekstien arvioi-

mista.  

 

- Ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja sekä vahvistamaan oikeinkirjoi-

tuksen hallintaa. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

- Ohjata oppilasta tutustumaan kielen erityispiirteisiin ja kulttuuriin.  

 

- Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuharrastukseen, lukukokemusten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön. 

 

 

Osa-alue Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 
sisällöt 

Laaja-alainen osaaminen, johon 
tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-
minen 

- omien kokemusten, ajatusten ja 
mielipiteiden jakaminen sekä 
mielipiteen perusteleminen toi-
set huomioon ottaen  
 
- toisten puheenvuorojen kuun-
teleminen  
 
- rakentavan palautteen antami-
nen ja saaminen  
 
- omien vuorovaikutustaitojen 
kuten kohteliaat tavat havain-
noiminen ja harjoittelu (esim. 
tunteiden ilmaisu, toisen ase-
maan asettuminen) 
 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L3, itsestä huolehtiminen, arjen 
taidot  
 
L4, monilukutaito  
 
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 



235 
 

- erilaisten ilmaisukeinojen har-
joittelu viestintä- ja esitystilan-
teissa (kuten esitelmät, haastat-
telut, pari- ja luokkakeskustelut)  
 
- kokonaisilmaisuun ja draaman 
toimintamuotoihin tutustuminen  
 
- oman luokan ja kouluyhteisön 
kulttuuritoiminnan suunnitte-
luun ja toteutukseen osallistumi-
nen 

Tekstien tulkitseminen - sujuvan lukemisen harjoittelu ja 
tekstinymmärtämisen strategioi-
hin (kuten ennakoiva lukeminen, 
alleviivaus, ajatuskartta, suulli-
nen tiivistelmä) tutustuminen  
 
- oman lukutaidon tarkkailu  
 
- erilaisten tekstien (kaunokirjalli-
suus, tietotekstit ja mediatekstit 
sekä kuvaavat, ohjaavat ja kan-
taaottavat tekstit) tutkiminen 
 
- sanavaraston laajentaminen, 
sanojen ja niiden synonyymien 
sekä vastakohtien tutkiminen, 
käsitteiden vertailu (ylä- ja alakä-
sitteet)  
 
- sanaluokista verbien, substan-
tiivien ja adjektiivien tunnistami-
nen  
 
- lapsille ja nuorille suunnatun 
sekä itse valitun kirjallisuuden 
(myös kokonaiset teokset) luke-
minen ja kuunteleminen  
 
- kerronnan käsitteistä pää- ja si-
vuhenkilöiden tunnistaminen 
sekä juonen rakenteen ja kään-
nekohdan tutkiminen  
 
- tiedonhaku tietokirjoista (sisäl-
lysluettelo ja hakemisto) sekä in-
ternetistä, hakusanan käyttö 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L4, monilukutaito  
 
L5, tieto- ja viestintäteknologi-
nen osaaminen 

Tekstien tuottaminen - erilaisten tekstien (kaunokirjalli-
set tekstit, tietotekstit sekä me-
diatekstit) tuottaminen omien 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
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kokemusten, havaintojen, ajatus-
ten ja mielipiteiden sekä toisten 
tekstien pohjalta  
 
- käsin kirjoittamisen sujuvoitta-
minen sekä näppäintaitojen har-
joittelu  
 
- kertovalle ja kuvaavalle tekstille 
tyypillisten piirteiden tutkiminen  
 
- oikeinkirjoituksen perusasioi-
den (kuten tavutus, pitkä vokaali, 
kaksoiskonsonantti, äng-äänne, 
yhdyssanat, yhdysmerkin käyttö, 
isot alkukirjaimet virkkeiden 
alussa ja erisnimissä sekä lope-
tusmerkkien käyttö) vahvistami-
nen ja niiden käytön harjoittelu 
omissa teksteissä  
 
- virke-käsitteeseen tutustumi-
nen  
 
- tekstin tuottamisen vaiheiden 
sekä omien tekstien tarkastelu  
 
- palautteen antamisen ja vas-
taanottamisen harjoittelu sekä 
omista että toisten teksteistä 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L4, monilukutaito  
 
L5, tieto- ja viestintäteknologi-
nen osaaminen  
 
L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  
 
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-
rin ymmärtäminen 

- kansanperinteen lajeihin sekä 
niiden jatkajiin nykykulttuurissa 
tutustuminen (esim. kirjallisuu-
teen ja kulttuuriin liittyvien 
merkkipäivien huomioiminen 
sekä Kalevalaan, sen keskeisiin 
henkilöhahmoihin ja tarinoihin 
tutustuminen)  
 
- lapsille ja nuorille suunnatun 
media- ja kulttuuritarjontaan tu-
tustuminen, median roolin käsit-
tely oppilaiden arjessa (esim. 
museovierailu, ikätasoon sopiva 
elokuva, teatteriesitys ym.)  
 
- omien esitysten suunnittelu ja 
toteutus  
 
- kirjaston käyttö ja luokitukseen 
tutustuminen 
 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-
nen  
 
L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-
rovaikutus ja ilmaisu  
 
L4, monilukutaito  
 
L5, tieto- ja viestintäteknologi-
nen osaaminen  
 
L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  
 
L7, osallistuminen, vaikuttami-
nen ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 
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- kaunokirjallisuuteen ja tietokir-
jallisuuteen tutustuminen sekä 
niiden herättämien kysymysten 
pohtiminen  
 
- omatasoisen kirjallisuuden etsi-
minen ja löytäminen, omaehtoi-
sen lukemisen ja kirjoittamisen 
tukeminen 

Arviointi  
 
- Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä sekä pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomi-
oon.  
 
- Oppilas lukee sujuvasti ja tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.  
 
- Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut näppäintaitoja.  
 
- Oppilas tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuottamisessa. 
 

 

 

Vuosiluokka 4. 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 4. luokka 

 

Tavoitteet  

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 

  

- Ohjata oppilasta kartuttamaan ja syventämään vuorovaikutustaitojaan kuuntelemalla, keskustelemalla 

sekä kertomalla oman mielipiteensä.  

 

- Kannustaa oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- 

ja esitystilanteissa myös draaman avulla  

 

S2 Tekstien tulkitseminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan lukutaitoaan, harjoittelemaan tekstin ymmärtämisen strategioita sekä 

tarkkailemaan omaa lukemistaan.  

 

- Opastaa oppilasta kehittämään erilaisten tekstien tulkitsemisen taitoja sekä laajentamaan sana- ja käsi-

tevarantoaan.  

 

- Ohjata tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin.  
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- Kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemustaan sekä kiinnostustaan lapsille ja nuorille tar-

koitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan.  

 

S3 Tekstien tuottaminen  

 

- Kannustaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja ohjata harjoittelemaan erilaisten tekstien tuottamista. 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan käsin kirjoittamisen ja näppäintaitoja sekä oikeinkirjoituksen hallintaa ja 

tutustumaan tekstien rakenteisiin.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä sekä 

rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

- Ohjata oppilasta tutustumaan kielen erityispiirteisiin ja kulttuuriin.  

 

- Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuharrastukseen, lukukokemusten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön. 

 

 

Osa-alue Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisällöt 

Laaja-alainen osaaminen, johon 

tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

minen 

- omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden jakaminen sekä 

mielipiteen perusteleminen toi-

set huomioon ottaen 

 

-toisten puheenvuorojen kuunte-

leminen - rakentavan palautteen 

antaminen ja saaminen  

 

- omien vuorovaikutustaitojen 

kuten kohteliaat tavat havain-

noiminen ja harjoittelu (esim. 

tunteiden ilmaisu, toisen ase-

maan asettuminen) 

 

- erilaisten ilmaisukeinojen har-

joittelu viestintä- ja esitystilan-

teissa (kuten esitelmät, haastat-

telut, pari- ja luokkakeskustelut)  

 

- kokonaisilmaisun ja draaman 

toimintamuotojen harjoittelu  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen 

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L3, itsestä huolehtiminen, arjen 

taidot  

 

L4, monilukutaito  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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- oman luokan ja kouluyhteisön 

kulttuuritoiminnan suunnitte-

luun ja toteutukseen osallistumi-

nen 

Tekstien tulkitseminen - sujuvan lukemisen ja tekstinym-

märtämisen strategioiden (kuten 

ennakoiva lukeminen, alleviivaus, 

ajatuskartta, suullinen tiivis-

telmä) harjoittelu  

 

- oman lukutaidon tarkkailu  

 

- erilaisten tekstien (kaunokirjalli-

suus, tietotekstit ja mediatekstit 

sekä kuvaavat, ohjaavat ja kan-

taaottavat tekstit) tutkiminen - 

sanavaraston laajentaminen, sa-

nojen ja niiden synonyymien 

sekä vastakohtien tutkiminen, 

käsitteiden vertailu (ylä- ja alakä-

sitteet)  

 

- sanaluokista nominien tunnista-

minen (uutena pronominit ja nu-

meraalit), taipumattomat sanat, 

adjektiivien vertailumuodot, ver-

bien persoonamuotojen tutkimi-

nen  

 

- lapsille ja nuorille suunnatun 

sekä itse valitun kirjallisuuden 

(myös kokonaiset teokset) luke-

minen ja kuunteleminen  

 

- kerronnan käsitteistä pää- ja si-

vuhenkilöiden tunnistaminen 

sekä juonen rakenteen ja kään-

nekohdan tunnistaminen  

 

- tiedonhaku tietokirjoista sekä 

internetistä, hakusanan käyttö - 

tekstien ja lähteiden luotettavuu-

den arviointiin tutustuminen 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen 
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Tekstien tuottaminen - erilaisten tekstien (kaunokirjalli-

set tekstit, tietotekstit sekä me-

diatekstit) tuottaminen omien 

kokemusten, havaintojen, ajatus-

ten ja mielipiteiden sekä toisten 

tekstien pohjalta 

 

- käsin kirjoittamisen sujuvoitta-

minen sekä näppäintaitojen har-

joittelu  

 

- kertovalle ja kuvaavalle tekstille 

tyypillisten piirteiden tutkiminen  

 

- tekstien otsikoinnin, rakentei-

den sekä kappalejaon tutkiminen 

(esim. lyhyen tietotekstin kirjoit-

taminen)  

 

- kirjoitetun ja puhutun kielen 

erojen tutkiminen  

 

- oikeinkirjoituksen perusasioi-

den (kertauksena yhdyssanat, 

isot alkukirjaimet virkkeiden 

alussa sekä erisnimissä ja lope-

tusmerkkien käyttö) vahvistami-

nen ja niiden käytön harjoittelu 

omissa teksteissä  

 

- virkkeen ja lauseen erottami-

nen - tekstin tuottamisen vaihei-

den sekä omien tekstien tarkas-

telu  

 

- palautteen antamisen ja vas-

taanottamisen harjoittelu sekä 

omista että toisten teksteistä 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen 

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito 

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen  

 

L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

- kansanperinteen lajeihin sekä 

niiden jatkajiin nykykulttuurissa 

tutustuminen (esim. kirjallisuu-

teen ja kulttuuriin liittyvien 

merkkipäivien huomioiminen 

sekä Kalevalaan, sen keskeisiin 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  
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henkilöhahmoihin ja tarinoihin 

tutustuminen)  

 

- lapsille ja nuorille suunnatun 

media- ja kulttuuritarjontaan tu-

tustuminen, median roolin käsit-

tely oppilaiden arjessa (esim. 

museovierailu, ikätasoon sopiva 

elokuva, teatteriesitys ym.)  

 

- omien esitysten suunnittelu ja 

toteutus  

 

- kirjaston käyttö ja luokitukseen 

tutustuminen  

 

- kaunokirjallisuuteen ja tietokir-

jallisuuteen tutustuminen sekä 

niiden herättämien kysymysten 

pohtiminen  

 

- omatasoisen kirjallisuuden etsi-

minen ja löytäminen, omaehtoi-

sen lukemisen ja kirjoittamisen 

tukeminen 

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen  

 

L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Arviointi 

 

Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä sekä pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomi-

oon.  

 

- Oppilas lukee sujuvasti, käyttää joitain tekstinymmärtämisen perusstrategioita ja tuntee jonkin verran 

lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta.  

 

- Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä.  

 

- Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan tekstien avulla.  

 

- Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut näppäintaitoja.  

 

- Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman 

tekstinsä tuottamisessa.  

 

- Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen. 
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Vuosiluokka 5 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5. luokka 

 

Tavoitteet  

 

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaise-

maan mielipiteensä.  

 

- Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia erilaisissa 

viestintätilanteissa.  

 

- Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja 

esitystilanteissa myös draaman avulla.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa myös 

monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

 

S2 Tekstien tulkitseminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioiden sekä 

tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.  

 

- Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja, 

laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitoaan.  

 

- Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden 

arviointiin.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemustaan sekä kiinnostustaan lapsille ja nuorille tar-

koitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan.  

 

S3 Tekstien tuottaminen  

 

- Rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään.  

 

- Kannustaa oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, ohjaavien, kuvaavien ja yk-

sinkertaisten kantaaottavien tekstien tuottamista.  

 

- Ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitoja sekä vahvistamaan tekstien rakentei-

den ja oikeinkirjoituksen hallintaa.  
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- Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tar-

jota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä sekä rakentavan palautteen antamiseen ja saami-

seen, ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä 

ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan sekä harjaannuttaa tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä 

sekä käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteesta puhutaan. 

 

- Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta 

sekä rohkaista lukuharrastukseen, lukukokemusten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön.  

 

- Tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kult-

tuureja ja kieliä, luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuu-

rin tuottamiseen. 

 

  

Osa-alue Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisällöt 

Laaja-alainen osaamien, johon 

tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

minen 

- omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden jakaminen sekä 

mielipiteen perusteleminen toi-

set huomioon ottaen  

 

- toisten puheenvuorojen kuun-

teleminen  

 

- rakentavan palautteen antami-

nen ja saaminen  

 

- omien vuorovaikutustaitojen 

kuten kohteliaat tavat havain-

noiminen ja harjoittelu (esim. 

keskustelun ohjaaminen, ristirii-

tatilanteen ratkaisu)  

 

- erilaisten ilmaisukeinojen har-

joittelu viestintä- ja esitystilan-

teissa (kuten esitelmät, haastat-

telut, pari- ja luokkakeskustelut, 

puheet ja väittelyt)  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L3, itsestä huolehtiminen, arjen 

taidot  

 

L4, monilukutaito  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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- kokonaisilmaisuun ja draaman 

toimintamuotoihin käyttö erilais-

ten ajankohtaisten aiheiden, tee-

mojen ja kirjallisuuden käsitte-

lyssä  

 

- oman luokan ja kouluyhteisön 

kulttuuritoiminnan suunnitte-

luun ja toteutukseen osallistumi-

nen 

Tekstien tulkitseminen - sujuvan lukemisen ja tekstinym-

märtämisen strategioiden har-

joittelu sekä tilanteeseen ja ta-

voitteeseen sopivan tekstin ym-

märtämisen strategian käyttö - 

oman lukutaidon tarkkailu ja ar-

viointi  

 

- sanavaraston laajentaminen, 

sanojen ja niiden synonyymien, 

kielikuvien ja sanontojen sekä kä-

sitteiden merkitysten ja hierarki-

oiden selittäminen, vertailu ja 

pohdinta  

 

- kertovien, kuvaavien, ohjaavien 

ja yksinkertaisten kantaaottavien 

tekstien kielellisten ja tekstuaa-

listen piirteiden tutkiminen  

 

- sanaluokista uutena adverbit, 

verbien persoona- ja aikamuoto-

jen tunnistaminen  

 

- sijamuotojen tutkiminen  

 

- lapsille ja nuorille suunnatun 

sekä itse valitun kirjallisuuden 

(myös kokonaiset teokset) luke-

minen ja kuunteleminen  

 

- kerronnan käsitteistä uutena 

kertoja sekä tapahtuma-aika ja 

miljöö 

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen 
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- tiedonhaku eri lähteistä sekä 

tekstien ja lähteiden luotettavuu-

den arviointi 

Tekstien tuottaminen - erilaisten tekstien (kaunokirjalli-

set tekstit, tietotekstit sekä me-

diatekstit) tuottaminen omien 

kokemusten, havaintojen, ajatus-

ten ja mielipiteiden sekä toisten 

tekstien pohjalta  

 

- sujuvan käsinkirjoittamisen 

sekä näppäintaitojen vahvistami-

nen  

 

- kirjoittamisen tarkoituksen sekä 

sitä ohjaavien kielellisten valinto-

jen pohdinta  

 

- kertomiselle, kuvaamiselle, oh-

jaavalle ja kantaaottavalle teks-

tille tyypillisten piirteiden harjoit-

telu ja käyttö omissa teksteissä - 

tekstien otsikoinnin, rakenteiden 

sekä kappalejaon harjoittelu ja 

käyttö omissa teksteissä  

 

- tekstien elävöittämisen sekä sa-

navalintojen, sanontojen ja sana-

järjestyksen harjoittelu (yhteys 

tekstin merkityksiin) sekä käyttö 

omissa teksteissä  

 

- kirjoitetun ja puhutun kielen 

erojen tutkiminen  

 

- oikeinkirjoituksen kertaus, pil-

kun käyttö - pää- ja sivulauseen 

erottaminen, sivulauselajit, lau-

seenjäsenistä predikaatti ja sub-

jekti  

 

- tekstin tuottamisen vaiheiden 

harjoittelu sekä omien tekstien 

tarkastelu  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen  

 

L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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- palautteen antamisen ja vas-

taanottamisen harjoittelu sekä 

omista että toisten teksteistä  

 

- muistiinpanojen tekemiseen 

sekä tekstin tiivistämisen harjoit-

telu suullisesti ja kirjallisesti  

 

- lähteiden käytön ja merkitsemi-

sen harjoittelu sekä nettietiketin 

(eettinen toiminta, yksityisyyden 

kunnioittaminen ja tekijänoi-

keuksien noudattaminen) har-

joittelu 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

- kielen vaihtelun (kirjakieli, pu-

hekieli, murteet sekä sanavalin-

nat ja ilmaisutavat) vertailu tilan-

teen ja aiheen mukaan sekä mo-

nimuotoisten tekstien merkitys-

ten pohdinta  

 

- tekstienvälisyyden tutkiminen  

 

- omaan ja muihin kulttuureihin 

tutustuminen sekä suomen kie-

len piirteiden vertailu muihin tut-

tuihin kieliin (esim. englanti) 

 

- kansanperinteen lajeihin sekä 

niiden jatkajiin nykykulttuurissa 

tutustuminen (esim. kirjallisuu-

teen ja kulttuuriin liittyvien 

merkkipäivien huomioiminen 

sekä Kalevalaan, sen keskeisiin 

henkilöhahmoihin ja tarinoihin 

tutustuminen)  

 

- lapsille ja nuorille suunnatun 

media- ja kulttuuritarjontaan tu-

tustuminen, median roolin käsit-

tely oppilaiden arjessa (esim. 

museovierailu, ikätasoon sopiva 

elokuva, teatteriesitys ym.)  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen  

 

L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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- omien esitysten suunnittelu ja 

toteutus  

 

- kirjaston käyttö ja luokitukseen 

tutustuminen  

 

- kaunokirjallisuuteen ja tietokir-

jallisuuteen tutustuminen sekä 

niiden herättämien kysymysten 

pohtiminen  

 

- omatasoisen kirjallisuuden etsi-

minen ja löytäminen, omaehtoi-

sen lukemisen ja kirjoittamisen 

tukeminen 

Arviointi  

 

Hyvä osaaminen (8)  

 

- Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä sekä pyrkii ottamaan muiden näkökulmat huomi-

oon.  

 

- Oppilas osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.  

 

- Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.  

 

- Oppilas lukee sujuvasti, käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä osaa tarkkailla omaa luke-

mistaan. - Oppilas tunnistaa joitain erilaisten tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.  

 

- Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä osaa jossain määrin arvioida 

tietolähteiden luotettavuutta.  

 

- Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja 

osaa jakaa kokemuksiaan.  

 

- Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.  

 

- Osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sanavalintoihin.  

 

- Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut näppäintaitoja.  

 

- Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman 

tekstinsä tuottamisessa.  

 



248 
 

- Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa tuottaa tekstejä vaiheittain yk-

sin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.  

 

- Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemis-

taan kirjoista.  

 

- Oppilas osallistuu omien esitysten suunnitteluun ja esitykseen. 

 

 

Vuosiluokka 6 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus 6. luokka 

 

Tavoitteet  

 

S1 Vuorovaikutustilanteessa toimiminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja ilmaise-

maan mielipiteensä.  

 

- Ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten valintojensa vaikutuksia erilaisissa 

viestintätilanteissa.  

 

- Ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja 

esitystilanteissa myös draaman avulla.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa myös 

monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa.  

 

S2 Tekstien tulkitseminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan sujuvaa lukutaitoa ja käyttämään tekstin ymmärtämisen strategioita 

sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan.  

 

- Opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja 

laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitoaan.  

 

- Ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden 

arviointiin.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemustaan sekä kiinnostustaan lapsille ja nuorille tar-

koitettua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä kohtaan.  

 

S3 Tekstien tuottaminen  
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- Rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä vahvistamaan myön-

teistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana.  

 

- Kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, ohjaavien, kuvaa-

vien ja yksinkertaisten kantaaottavien tekstien tuottamista.  

 

- Ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitoja sekä vahvistamaan kirjoitetun kielen, 

tekstien rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa.  

 

- Kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä, tar-

jota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, 

ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja teki-

jänoikeuksia kunnioittaen.  

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

- Ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan sekä harjaannuttaa tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä 

ja sen eri variantteja sekä käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja aut-

taa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia.  

 

- Kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjal-

lisuutta sekä rohkaista lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen sekä kirjaston aktiiviseen käyt-

töön.  

 

- Tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa ja ohjata arvostamaan eri kult-

tuureja ja kieliä, luoda mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman kulttuu-

rin tuottamiseen. 

 

 

Osa-alue Tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisällöt 

Laaja-alainen osaaminen, johon 

tavoite liittyy 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

nen 

- omien kokemusten, ajatusten ja 

mielipiteiden jakaminen sekä 

mielipiteen perusteleminen toi-

set huomioon ottaen - toisten 

puheenvuorojen kuunteleminen 

 

- rakentavan palautteen antami-

nen ja saaminen  

 

- omien vuorovaikutustaitojen 

kuten kohteliaat tavat havain-

noiminen ja harjoittelu (esim. 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L3, itsestä huolehtiminen, arjen 

taidot  

 

L4, monilukutaito  
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keskustelun ohjaaminen, ristirii-

tatilanteen ratkaiseminen) 

 

- erilaisten ilmaisukeinojen har-

joittelu viestintä- ja esitystilan-

teissa (kuten esitelmät, haastat-

telut, pari- ja luokkakeskustelut, 

puheet ja väittelyt)  

 

- kokonaisilmaisuun ja draaman 

toimintamuotoihin tutustuminen 

käyttö erilaisten ajankohtaisten 

aiheiden, teemojen ja kirjallisuu-

den käsittelyssä  

 

- oman luokan ja kouluyhteisön 

kulttuuritoiminnan suunnitte-

luun ja toteutukseen osallistumi-

nen  

 

- monipuoliset ilmaisuharjoituk-

set, ikätasolle sopivat näytelmät, 

draama 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Tekstien tulkitseminen - sujuvan lukemisen vahvistami-

nen sekä tilanteeseen ja tavoit-

teeseen sopivan tekstin ymmär-

tämisen strategian käyttö  

 

- oman lukutaidon tarkkailu ja ar-

viointi  

 

- sanavaraston laajentaminen, 

sanojen ja niiden synonyymien, 

kielikuvien ja sanontojen sekä kä-

sitteiden merkitysten ja hierarki-

oiden selittäminen, vertailu ja 

pohdinta  

 

- kertovien, kuvaavien, ohjaavien 

ja yksinkertaisten kantaaottavien 

tekstien kielellisten ja tekstuaa-

listen piirteiden tunnistaminen  

 

- kaikkien sanaluokkien kertaus  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen 
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- sijamuotojen sekä verbien per-

soona- ja aikamuotojen kertaus  

 

- lapsille ja nuorille suunnatun 

sekä itse valitun kirjallisuuden 

(myös kokonaiset teokset) luke-

minen ja kuunteleminen  

 

- kerronnan käsitteistä uutena 

teema ja aihe  

 

- tiedonhaku eri lähteistä sekä 

tekstien ja lähteiden luotettavuu-

den arviointi 

Tekstien tuottaminen  - erilaisten tekstien (kaunokirjalli-

set tekstit, tietotekstit sekä me-

diatekstit) tuottaminen omien 

kokemusten, havaintojen, ajatus-

ten ja mielipiteiden sekä toisten 

tekstien pohjalta  

 

- sujuvan käsinkirjoittamisen 

sekä näppäintaitojen vahvistami-

nen  

 

- kirjoittamisen tarkoituksen sekä 

sitä ohjaavien kielellisten valinto-

jen pohdinta  

 

- kertomiselle, kuvaamiselle, oh-

jaavalle ja kantaaottavalle teks-

tille tyypillisten piirteiden harjoit-

telu ja käyttö omissa teksteissä 

 

- tekstien otsikoinnin, rakentei-

den sekä kappalejaon harjoittelu 

ja käyttö omissa teksteissä  

 

- tekstien elävöittämisen sekä sa-

navalintojen, sanontojen ja sana-

järjestyksen harjoittelu (yhteys 

tekstin merkityksiin) sekä käyttö 

omissa teksteissä  

 

L1, ajattelu ja oppimaan oppimi-

nen  

 

L2, kulttuurinen osaaminen, vuo-

rovaikutus ja ilmaisu  

 

L4, monilukutaito  

 

L5, tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen  

 

L6, työelämätaidot ja yrittäjyys  

 

L7, osallistuminen, vaikuttami-

nen ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 
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- kirjoitetun ja puhutun kielen 

erojen tutkiminen  

 

- oikeinkirjoituksen kertaus, pil-

kun käyttö - pää- ja sivulauseen 

erottaminen, sivulauselajit, lau-

seenjäsenistä predikaatti, sub-

jekti ja uutena objekti  

 

- tekstin tuottamisen vaiheiden 

harjoittelu sekä omien tekstien 

tarkastelu  

 

- palautteen antamisen ja vas-

taanottamisen harjoittelu sekä 

omista että toisten teksteistä  

 

- muistiinpanojen tekemiseen 

sekä tekstin tiivistämisen harjoit-

telu suullisesti ja kirjallisesti  

 

- lähteiden käytön ja merkitsemi-

sen harjoittelu sekä nettietiketin 

(eettinen toiminta, yksityisyyden 

kunnioittaminen ja tekijänoi-

keuksien noudattaminen) har-

joittelu 

Arviointi  

 

Hyvä osaaminen (8)  

 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  

 

- Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee mielipiteensä itselleen tutuissa viestintäympäristöissä.  

 

- Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa, osaa muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii ottamaan muiden näkökul-

mat huomioon.  

 

- Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen ryh-

mässä, osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu draamatoimintaan.  

 

- Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.  

 

Tekstien tulkitseminen  
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- Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita sekä 

osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.  

 

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

kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä.  

 

- Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämi-

seen.  

 

- Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategi-

oita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.  

 

- Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä ja 

osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.  

 

Tekstien tuottaminen  

 

- Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.  

 

- Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille 

tyypillistä kieltä.  

 

- Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin.  

 

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

kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä tuot-

tamisessa.  

 

- Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään ja 

tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.  

 

- Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä oma-

naan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.  

 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

 

- Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä pu-

huessaan ja kirjoittaessaan niistä.  

 

- Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan lukemis-

taan kirjoista.  

 

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

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

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Vuosiluokat 3-6 
 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, 

ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - 

oppimäärää. 

 

Oppimäärän erityinen tehtävä 

 

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden 

sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen 

maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti[1]. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen 

ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. 

Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, 

tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä 

vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-aluei-

den sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä. 

 

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

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. 

Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä 

ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti 

monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa. 

 

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

kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja 

kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan 

analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, 

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

nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä 

käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, 

tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja 

hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä. 

 

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat 

yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista[2]. Koska opetus tulee järjestää 

oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa 
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hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta[3]. Oppilas voi opiskella suomi toisena 

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

muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat 

näkökulmat: 

 

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

jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä 

toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai 

 

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

opiskeluun 

 

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

suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen 

sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli 

oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja 

suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, 

minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi 

samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen 

Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee 

ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan 

oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka 

tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä 

opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen 

tavoitteiden mukaiseen opiskeluun. 

 

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

kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan 

huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä 

harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien tekstien 

lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

nen  

  

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan 

ilmaisuvarantoaan ja taitoaan il-

maista mielipiteensä ja toimia ra-

kentavasti koulun ja muun arjen 

vuorovaikutustilanteissa 

S1 L1,L2,L4 
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T2 innostaa oppilasta vahvista-

maan kasvokkaisen vuorovaiku-

tuksen, opetuspuheen ja kuultu-

jen tekstien kuuntelu- ja ymmär-

tämistaitojaan 

S1 L1,L2,L4 

T3 ohjata oppilasta ilmaisemaan 

itseään monipuolisesti sanallisia 

ja ei-sanallisia ilmaisukeinoja 

käyttäen sekä käyttämään luo-

vuuttaan ja ottamaan huomioon 

myös muut osallistujat 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta sujuvoitta-

maan lukutaitoaan ja käyttä-

mään tietoaan tekstilajeista teks-

tien erittelemisessä ja tiedon luo-

tettavuuden arvioinnissa itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S2 L1,L4 

T5 kannustaa oppilasta kehittä-

mään taitoaan tulkita puhuttuja 

ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa 

tilanteissa tarkoituksenmukaisia 

luku- ja ymmärtämisstrategioita 

käyttäen 

S2 L2,L4 

T6 ohjata oppilasta päättelevään 

tekstien tulkintaan sekä laajenta-

maan sana- ja käsitevarantoaan 

S2 L1,L2,L4 

Tekstien tuottaminen   

T7 innostaa oppilasta edistä-

mään käsinkirjoittamisen ja näp-

päintaitojen sujuvoitumista ja 

tuottamaan arjessa ja koulussa 

tarvittavia monimuotoisia teks-

tejä yksin ja ryhmässä 

S3 L1,L4,L5 

T8 auttaa oppilasta syventämään 

taitoaan suunnitella ja tuottaa 

tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 

sekä käyttämään monipuolisesti 

niissä tarvittavaa sanastoa ja kie-

liopillisia rakenteita 

S3 L1,L2,L4 

T9 ohjata oppilasta tarkastele-

maan ja arvioimaan omia tekste-

jään sekä kehittämään taitoa an-

taa ja vastaanottaa palautetta 

S3 L1,L2,L4 
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Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

  

T10 ohjata oppilasta vahvista-

maan kielitietoisuuttaan ja ha-

vainnoimaan kielenkäytön tilan-

teista vaihtelua, eri kielten piir-

teitä ja puhutun ja kirjoitetun 

suomen säännönmukaisuuksia 

S4 L2,L4 

T11 innostaa oppilasta tutustu-

maan monipuolisesti kirjallisuu-

teen ja kulttuuriin ja kannustaa 

lukemaan lapsille ja nuorille 

suunnattua kirjallisuutta sekä 

rohkaista lukuelämysten jakami-

seen ja kirjaston aktiiviseen käyt-

töön 

S4 L2 

T12 ohjata oppilasta havainnoi-

maan koulun ja muun ympäris-

tön kulttuurista monimuotoi-

suutta sekä tukea oppilaan moni-

kielistä ja -kulttuurista identiteet-

tiä ja rohkaista hyödyntämään ja 

kehittämään omaa kielirepertu-

aaria 

S4 L2,L4 

Kielen käyttö kaiken oppimisen 

tukena  

  

T13 innostaa oppilasta vahvista-

maan myönteistä käsitystä itses-

tään kielenkäyttäjänä ja kie-

lenoppijana sekä asettamaan op-

pimistavoitteita 

S5 L1, L2, L7 

T14 ohjata oppilasta havaitse-

maan, miten kieltä käytetään eri 

oppiaineissa 

S5 L4, L7 

T15 kannustaa oppilasta kehittä-

mään tietojaan ja kielellisiä kei-

nojaan itseohjautuvaan työsken-

telyyn, tiedonhakuun ja tiedon 

jäsentämiseen itsenäisesti ja ryh-

mässä 

S5 L1, L6, L7 

 

 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset 

sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 
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Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä 

monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan 

kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat 

tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia, että paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. 

 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua 

yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. Ohjataan kokonaisilmaisuun ja hyödynnetään 

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

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

toisen puheeseen viittaaminen). Harjoitellaan ääntämistä, kuuntelutaitoja ja kuullusta oppimisen taitoja. 

Osallistutaan oman luokan sekä kouluyhteisön vuorovaikutus- ja kulttuuritoimintaan, niiden 

suunnitteluun ja niiden toteuttamiseen. 

 

S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan kaunokirjallisuuden ja erilaisten tieto- ja mediatekstien sujuvaa 

lukemista sekä käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia lukustrategioita. Edistetään tekstilajien 

piirteiden sekä kirjallisuuden peruskäsitteiden tuntemusta. Opitaan tunnistamaan kertovien, kuvaavien, 

ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan 

mielipiteen ja arvottavien ilmausten erottamista teksteissä sekä selvittämään tiedon lähteen ja 

arvioimaan tiedon luotettavuutta. Harjoitellaan hahmottamaan virkkeen osien suhteita (lause, lausekkeen 

pääsanan ja määritteen suhde, lauseenvastike) tekstin ymmärtämisen tukena. Luokitellaan sanoja 

merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot 

sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Harjoitellaan selittämään, 

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

merkityksiä ja niiden hierarkioita. Harjaannutetaan havaitsemaan, miten persoonaa ja aikaa ilmaistaan 

tekstissä. Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

 

S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan sujuvaa kirjoittamista, tekstien tuottamisen ja käsittelyn 

perustoimintoja ja yleiskielen normeja itsenäisesti ja ryhmässä. Tuotetaan ikäkaudelle sopivia kertovia, 

kuvaavia, ohjaavia ja yksinkertaisia kantaa ottavia tekstilajeja ja niissä käytettävää sanastoa ja 

fraseologiaa sekä kieliopillisia rakenteita. Tutustutaan kirjoittamisprosessin vaiheisiin ja muokataan 

tekstejä palautteen perusteella. 

 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tilanteen ja aiheen mukaista kielen 

vaihtelua havainnoimalla koulun ja oppilaiden vapaa-ajan vuorovaikutustilanteita sekä moninaisia 

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

luokitella niitä. Tutustutaan puhutun ja kirjoitetun suomen piirteisiin. Opitaan päättelemään keskeisiä 

säännönmukaisuuksia (sanaluokat ja lausetyypit, nominien ja verbien taivutus, sanojen yhdistäminen ja 

johtaminen) ja tapoja luoda merkityksiä. Tutustutaan lapsille ja nuorille suunnattuun kauno- ja 

tietokirjallisuuteen, elokuviin ja mediateksteihin sekä kirjastoon niitä tarjoavana resurssina. Perehdytään 

lasten ja nuorten maailmaan liittyviin kansanperinteen lajeihin ja nykyperinteeseen. 

 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Opitaan jäsentämään lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelun ja 

puhumisen prosesseja pienempiin osiin ja harjoitellaan näitä osataitoja sekä erilaisia kirjoitus- ja 
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kuuntelutekniikoita. Harjoitellaan eri oppiaineiden tärkeiden käsitteiden ja ilmausten tunnistamista ja 

niiden omaan käyttöön ottamista. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa apuna eri tiedonalojen 

tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa suhteessa tavoitteisiin. Oppilasta 

ohjataan toimimaan eettisesti tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioittaen. Vahvistetaan oppilaan taitoa 

käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaa-

mista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten 

 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin alueet oppi-
aineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Vuorovaikutustilan-
teissa toiminen 

   

T1 ohjata oppilasta vah-
vistamaan ilmaisuvaran-
toaan ja taitoaan il-
maista mielipiteensä ja 
toimia rakentavasti kou-
lun ja muun arjen vuo-
rovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustaidot ja 
ilmaisuvaranto 

Oppilas osallistuu erilai-
siin vuorovaikutustilan-
teisiin käyttäen ilmai-
suvarantoaan sekä kes-
kustelee ja työskentelee 
erilaisten aihepiirien ja 
tekstien pohjalta. 

T2 innostaa oppilasta 
vahvistamaan kasvok-
kaisen vuorovaikutuk-
sen, opetuspuheen ja 
kuultujen tekstien kuun-
telu- ja ymmärtämistai-
tojaan 

S1 Tekstien ymmärtäminen 
ja vuorovaikutuksessa 
toimiminen 

Oppilas ymmärtää ope-
tuspuhetta ja muuta 
kuulemaansa, kun ti-
lanne tai aihe on ennes-
tään tuttu tai ymmärtä-
mistä tuetaan.  
 
Oppilas osaa toimia kas-
vokkaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa. 

T3 ohjata oppilasta il-
maisemaan itseään mo-
nipuolisesti sanallisia ja 
eisanallisia ilmaisukei-
noja käyttäen sekä käyt-
tämään luovuuttaan ja 
ottamaan huomioon 
myös muut osallistuja 

S1 Ilmaisu vuorovaikutusti-
lanteissa 

Oppilas ilmaisee itseään 
erilaisia ilmaisun keinoja 
käyttäen ja osaa ottaa 
huomioon puhekump-
paninsa. 

Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta su-
juvoittamaan lukutaito-
aan ja käyttämään tieto-
aan tekstilajeista teks-
tien erittelemisessä ja 
tiedon luotettavuuden 
arvioinnissa itsenäisesti 
ja ryhmässä 

S2 Lukutaidon sujuvuus ja 
tekstilajitaidot tekstin 
tulkinnassa 

Oppilas lukee sujuvasti 
monimuotoisia tekstejä. 
Oppilas tunnistaa kerto-
muksen, tietotekstin ja 
arvioivan tekstin ja har-
joittelee käyttämään 
tietoa tekstilajipiirteistä 
tekstien tulkinnassa ja 
arvioinnissa 
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T5 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
tulkita puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä erilai-
sissa tilanteissa tarkoi-
tuksenmukaisia luku- ja 
ymmärtämisstrategioita 
käyttäen 

S2 Tekstien tulkinta Oppilas osallistuu erilai-
siin kielenkäyttötilantei-
siin ja osaa tulkita pu-
huttuja ja kirjoitettuja 
tekstejä. 

T6 ohjata oppilasta 
päättelevään tekstien 
tulkintaan sekä laajen-
tamaan sana- ja käsite-
varantoaan 

S2 Sana- ja käsitevarannon 
laajentuminen, päätte-
levä tekstien tulkinta 

Oppilas hallitsee koh-
tuullisen sana- ja käsite-
varannon sekä tunnis-
taa tekstistä merkityk-
siä, jotka vaativat päät-
telyä. 

Tekstien tuottaminen    

T7 innostaa oppilasta 
edistämään käsin kirjoit-
tamisen ja näppäintaito-
jen sujuvoitumista ja 
tuottamaan arjessa ja 
koulussa tarvittavia mo-
nimuotoisia tekstejä yk-
sin ja ryhmässä 

S3 Tekstilajitaidot tekstin 
tuottamisessa, käsinkir-
joittaminen ja näppäin-
taidot 

Oppilas osaa ohjatusti 
käyttää kertomiselle, 
kuvaamiselle ja yksin-
kertaiselle kantaaotta-
valle tekstille tyypillistä 
kieltä. Oppilas osaa kir-
joittaa suomea käsin ja 
hän on omaksunut tar-
vittavia näppäintaitoja. 

T8 auttaa oppilasta sy-
ventämään taitoaan 
tuottaa tekstejä itsenäi-
sesti ja ryhmässä sekä 
käyttämään monipuoli-
sesti niissä tarvittavaa 
sanastoa ja kieliopillisia 
rakenteita 

S3 Tekstien tuottaminen Oppilas tuottaa koko-
naisia tekstejä ja osoit-
taa niissä oikeinkirjoi-
tuksen tuntemusta. Op-
pilas osaa otsikoida 
tekstinsä, jakaa sen kap-
paleisiin ja kiinnittää 
huomiota sananvalintoi-
hin. 

T9 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan ja arvioi-
maan omia tekstejään 
sekä kehittämään taitoa 
antaa ja vastaanottaa 
palautetta 

S3 Tekstien arviointi sekä 
palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen 

Oppilas osaa arvioida 
tuottamiaan tekstejä, 
tunnistaa omia vah-
vuuksiaan ja kehittämis-
kohteitaan tekstin tuot-
tajana sekä osaa antaa 
ja vastaanottaa pa-
lautetta. 

Kielen, kirjallisuuden ja 
kulttuurin ymmärtämi-
nen 

   

T10 ohjata oppilasta 
vahvistamaan kielitietoi-
suuttaan ja havainnoi-
maan kielenkäytön ti-
lanteista vaihtelua, eri 
kielten piirteitä ja puhu-

S4 Kielten ja kielenkäytön 
piirteiden havainnointi 
ja vertailu 

Oppilas tunnistaa kielen 
rakenteen säännönmu-
kaisuuksia ja kykenee 
kuvaamaan tavallisim-
pia peruskäsitteitä käyt-
täen, miten kielenkäyttö 
vaihtelee eri tilanteissa. 
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tun ja kirjoitetun suo-
men säännönmukai-
suuksia 

Oppilas osaa antaa esi-
merkkejä ympäristönsä 
kielistä ja murteista. 

T11 innostaa oppilasta 
tutustumaan monipuoli-
sesti kirjallisuuteen ja 
kulttuuriin ja kannustaa 
lukemaan lapsille ja 
nuorille suunnattua kir-
jallisuutta sekä roh-
kaista lukuelämysten ja-
kamiseen ja kirjaston 
aktiiviseen käyttöön 

S4 Kirjallisuuden ja kulttuu-
rin tuntemus 

 

T12 ohjata oppilasta ha-
vainnoimaan koulun ja 
muun ympäristön kult-
tuurista monimuotoi-
suutta sekä tukea oppi-
laan monikielistä ja - 
kulttuurista identiteet-
tiä ja rohkaista hyödyn-
tämään ja kehittämään 
omaa kielirepertuaaria 

S4   

Kielen käyttö kaiken 
oppimisen tukena 

   

T13 innostaa oppilasta 
vahvistamaan myön-
teistä käsitystä itsestään 
kielenkäyttäjänä ja kie-
lenoppijana sekä asetta-
maan oppimistavoit-
teita 

S5 Oppimistavoitteiden 
asettaminen 

Oppilas osaa ohjatusti 
asettaa itselleen oppi-
mistavoitteita. 

T 14 ohjata oppilasta 
havaitsemaan, miten 
kieltä käytetään eri op-
piaineissa 

S5 Eri oppiaineiden kielen 
havainnointi 

Oppilas lukee tuetusti 
eri oppiaineiden teks-
tejä tai niiden osia ja 
osaa kuvailla, millaisista 
osista tekstit rakentu-
vat. 

T 15 kannustaa oppi-
lasta kehittämään tieto-
jaan ja kielellisiä keino-
jaan itseohjautuvaan 
työskentelyyn, tiedon-
hakuun ja tiedon jäsen-
tämiseen itsenäisesti ja 
ryhmässä 

S5 Tekstin rakentaminen ja 
tiedonhaku 

Oppilas osaa tuottaa so-
vitusta aihepiiristä 
hankkimansa tiedon 
pohjalta jäsennellyn 
suullisen tai kirjallisen 
tekstin itsenäisesti tai 
ryhmässä. Oppilas osaa 
ohjatusti valita tilantee-
seen ja aiheeseen sopi-
van tavan hankkia tie-
toa. 

 
 



262 
 

[1] Valtioneuvoston asetus 422/2012 

[2] Perusopetuslaki 628/1998, 30 § 

[3] Perusopetuslaki 628/1998, 3 § 

 

14.4.2 Toinen kotimainen kieli 
 
Toinen kotimainen kieli, ruotsi 

 
Oppiaineen tehtävä 

 

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

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden 

karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa 

ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

 

Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa 

herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen 

moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa ohjataan 

arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja 

kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla 

oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä 

opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn 

erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 

yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa 

yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden 

viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. 

 

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti. 

Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. 

Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä 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 

kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan 

kielillä tietoa. 

 

RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: 

yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen 
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oppimäärä. 

 

A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta. 

 

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien 

yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 

kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon 

omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat 

ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan 

myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on 

mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. 

Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se 

tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa. Se antaa oppilaille 

mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia 

ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, 

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

Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6,  

vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisia 

arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri 

tavoin ja se kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. 

Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen 

sovellukseen. 

 

Vuosiluokka 6 
 

B1 –ruotsi vuosiluokka 6 
 
Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokalle 6 
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Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuu-
teen ja kielitietoisuuteen 

  

T1 auttaa oppilasta jäsentämään 
käsitystään kaikkien osaamiensa 
kielten keskinäisestä suhteesta  
 
6. lk. Verrataan ruotsin kieltä 
suomen kieleen ja englannin kie-
leen sekä muihin oppilaalle tut-
tuihin kieliin. Tutustutaan alusta-
vasti muihin germaanisen kieli-
kunnan kieliin. 

S1 L1,L2,L4 

T2 tutustuttaa oppilas suomen 
ja ruotsin asemaan kansalliskie-
linä sekä ruotsin kielen vaiku-
tukseen suomen kieleen 
 
6.lk. Pohditaan ruotsin kielen 
asemaa Suomessa historiallisesta 
näkökulmasta. Kiinnitetään oppi-
laiden huomiota sanojen lainau-
tumiseen. 

S1 L1, L2 

Kieltenopiskelutaidot   

T3 ohjata oppilasta harjaannut-
tamaan viestinnällisiä taitojaan 
sallivassa opiskeluilmapiirissä ja 
myös tieto- ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen sekä ottamaan 
vastuuta opiskelustaan ja arvioi-
maan osaamistaan  
 
6. lk. Harjaannutetaan oppilaiden 
erilaisia viestinnällisiä taitoja 
hyödyntäen monipuolisesti tieto- 
ja viestintäteknologiaa. Suunni-
tellaan toimintaa yhdessä oppi-
laiden kanssa sekä ohjataan op-
pilasta asettamaan itselleen 
konkreettisia tavoitteita kielen 
oppimiseen sekä vastuunottami-
seen omasta toiminnastaan. Har-
joitellaan itsearviointia ja positii-
vista vertaisarviointia. 

S2 L1, L2, L5, L3, L6 

T4 rohkaista oppilasta näke-
mään ruotsin taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppimista ja 
oman kielivarannon karttumista 
ja rohkaista ruotsinkielisten op-
pimisympäristöjen löytämiseen 

S2 L3, L5, L6 
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ja hyödyntämiseen myös koulun 
ulkopuolella  
 
6.lk. Innostetaan oppilasta näke-
mään ruotsin taito tärkeänä 
osana elinikäistä oppimista ja ar-
vokkaana lisänä oman kielivaran-
non kartuttamisessa. Ohjataan 
ruotsinkielisten oppimisympäris-
töjen löytämiseen ja hyödyntä-
miseen myös koulun ulkopuo-
lella, esimerkiksi matkoilla ja Kit-
tilän kunnan alueella sekä tieto- 
ja viestintäteknologiaa käyttäen. 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  

T5 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia, erityisesti suulli-
sia viestintätilanteita 
 
6. lk. Harjoitellaan oppilasta itse-
ään lähellä olevien aihepiirien 
viestintä- ja vuorovaikutustilan-
teita. Kiinnitetään huomiota ym-
märrettävään ääntämiseen ja 
opetellaan ruotsin kielen foneet-
tisia merkkejä 

S3 L2, L4 

T6 rohkaista oppilasta käyttä-
mään viestinsä perille saa-
miseksi monenlaisia, myös ei-
kielellisiä keinoja ja pyytämään 
tarvittaessa toistoa ja hidastusta  
 
6. lk. Rohkaistaan oppilasta kom-
munikoimaan virheistä huoli-
matta. Ohjataan oppilasta keskit-
tymään viestin välittämiseen ja 
käyttämään kommunikaation tu-
kena erilaisia toimintatapoja, ku-
ten non-verbaalia viestintää. 

S3 L2, L4 

T7 ohjata oppilasta harjoittele-
maan erilaisia kohteliaisuuden 
ilmauksia  
 
6. lk. Opetellaan erilaisiin oppi-
laan elämänpiiriin sopiviin vies-
tintätilanteisiin liittyviä kohteliai-
suuden ilmauksia. Pohditaan 
kulttuurisesti sopivaa kommuni-

S3 L2, L4 
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kaatiota. Pyritään asianmukai-
seen ja luonnolliseen kielenkäyt-
töön. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  

T8 rohkaista oppilasta ottamaan 
selvää tilanneyhteyden avulla 
helposti ennakoitavasta ja ikä-
tasolleen sopivasta puheesta tai 
kirjoitetusta tekstistä  
 
6. lk. Tarjotaan oppilaalle mah-
dollisuuksia tutustua erilaisiin 
teksteihin monilukutaitoa vahvis-
taen ja sen periaatteita noudat-
taen. Ohjataan ottamaan selvää 
sisällöstä käyttäen apuna muita 
oppilaan tuntemia kieliä. Opiske-
lun apuna käytetään myös tieto- 
ja viestintäteknologiaa. 

S3 L2, L4, L5 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  

T9 tarjota oppilaalle runsaasti ti-
laisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa hyvin pienimuotoista 
puhumista ja kirjoittamista  
 
6.lk. Harjoitellaan monipuolisesti 
erilaisia viestintätilanteita sekä 
tekstintuottamista monilukutai-
toa vahvistaen ja sen periaatteita 
noudattaen, esimerkiksi kerto-
malla lähielämänpiiriin liittyvistä 
asioista, kuten itsestä ja elä-
mästä. Opiskelun apuna käyte-
tään myös tieto- ja viestintätek-
nologiaa. 

S3 L2, L4, L5 

 

14.4.3 Vieraat kielet 
 

 

Vieraat kielet 
 
KIELIKASVATUS 

 
Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet 

on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

 

Oppiaineen tehtävä 
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Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden 

karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa 

ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus 

kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 

viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja 

erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 

oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään 

kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia 

aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 

yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden 

luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden 

viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen 

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 

kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan 

kielillä tietoa. 

 

A1 englanti 
 

A1 englanti 
 

VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 

Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa kielessä: 

yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on A-kielen valinnainen 

oppimäärä. 

 

Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin 

oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa. 

 

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
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Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 

merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien 

yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 

kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon 

omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat 

ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan 

myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on 

mahdollista. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. 

Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se 

tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 

Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista 

taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa 

mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla 

on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi 

Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6, 

vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A-oppimäärän valtakunnallisia 

arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri 

tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. 

Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen 

viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 

 

Vuosiluokat 3-6 
 

A1-Englanti luokat 3 – 6 

 

Vuosiluokkakokonaisuus 3 - 6 Oppimäärä: A1 Kieli: englanti 

 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (vrt. myös esim. toimintakulttuuri) 

 
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä 
englannin asema globaalin viestinnän kielenä 

Laaja-alainen osaami-
nen 
 
painottuu L2  

Tavoitteet: 
 
T1 koskee jokaista vuo-
siluokkaa 

Sisällöt: 
 

Arviointi: 
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
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Lisätään mahdolliset 
paikalliset painotukset. 

Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S1 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Todetaan jo hallussa 
oleva kielitaito. 

Lainasanat, harraste-
sanat (elokuvat, mu-
siikki, internet, pelit) 

 

Vuosiluokka 4 Syvennetään tietoi-
suutta englannin kielen 
valta-asemasta 

maat, viralliset kielet ja 
murteet 

 

Vuosiluokka 5 Kuten yllä   

Vuosiluokka 6 Kieliä yhdistävien ja 
erottavien tekijöiden 
havaitseminen. 

Englannin, ruotsin ja 
mahdollisten muiden 
kielten vertailu. 

Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas osaa ku-
vata pääpiirteissään, 
millaisia kieliä on hänen 
lähiympäristössään, 
mitkä ovat maailman 
eniten puhutut kielet ja 
miten laajalti levinnyt 
englannin kieli on 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (vrt. myös esim. toimintakulttuuri) 

 
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 

Laaja-alainen osaami-
nen painottuvat  
 
L1 ja L2 Lisätään mah-
dolliset paikalliset pai-
notukset. 

Tavoitteet:  
 
T2 koskee jokaista vuo-
siluokkaa 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S1 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi: 
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Kiinnitetään huomiota 
äidinkielen osaamisen 
merkitykseen vieraan 
kielen oppimisessa. 

vieraskieliset vierailijat, 
yritysvierailut, mahdolli-
set ystävyyskoulut/-luo-
kat esim. Comenius 

 

Vuosiluokka 4 Kuten yllä Kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Kuten yllä Kuten yllä  

Vuosiluokka 6 Kuten yllä Kuten yllä Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perus-
teena. Oppilasta ohja-
taan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsear-
viointia. 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (vrt. myös esim. toimintakulttuuri) 
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T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn kehittymistä 

Laaja-alainen osaami-
nen 
 
painottuvat L1 ja L2 Li-
sätään mahdolliset pai-
kalliset painotukset 

Tavoitteet: 
 
T3 koskee jokaista vuo-
siluokkaa 

Sisällöt: 
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S1 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi: 
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3  Lainasanat, IT-kieli, ”pe-
likieli” 

 

Vuosiluokka 4    

Vuosiluokka 5    

Vuosiluokka 6 Kieliä yhdistävien ja 
erottavien tekijöiden 
havaitseminen. 

Englannin, ruotsin ja 
mahdollisten muiden 
kielten vertailu. 

Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas osaa 
tehdä havaintoja eng-
lannin kielen ja äidinkie-
lensä tai muun osaa-
mansa kielen rakenteel-
lisista, sanastollisista tai 
muista eroista ja yhtä-
läisyyksistä. 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (vrt. myös esim. toimintakulttuuri) 

 
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan 
niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa 

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuvat L2 ja L3 Li-
sätään mahdolliset pai-
kalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T4 koskee jokaista vuo-
siluokkaa 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S1 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Sähköisiin materiaalei-
hin  

Internet  

Vuosiluokka 4 Kuten yllä Kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Sähköisten materiaalien 
kriittinen tarkastelu 

Kuten yllä  

Vuosiluokka 6 Kuten yllä  Kuten yllä  Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas osaa ker-
toa, millaista englannin-
kielistä hänen omaa op-
pimistaan edistävää ai-
neistoa on saatavilla. 

Kielenopiskelutaidot (vrt. myös esim. oppimiskäsitys, arviointi) 
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T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin 
välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen 

Laaja-alainen osaami-
nen  
painottuvat L1 ja L3 Li-
sätään mahdolliset pai-
kalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T5 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S2 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Viestin perille saaminen 
virheistä välittämättä. 

Itseen ja lähiympäris-
töön liittyvä sanasto. 

 

Vuosiluokka 4 Laajennetaan vuorovai-
kutustilanteisiin. 

Sanasto ja rakenteet 
laajenevat 

 

Vuosiluokka 5 Kuten yllä pienryhmäkeskusteluja 
ja esityksiä 

 

Vuosiluokka 6 Kuten yllä Kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas osaa ku-
vata opiskelun tavoit-
teita ja osallistuu ryh-
män yhteisten tehtävien 
tekoon. 

Kielenopiskelutaidot (vrt. myös esim. oppimiskäsitys, arviointi 

 
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset ta-
vat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuvat L1, L4, L5 ja 
L6  
 
Lisätään mahdolliset 
paikalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T6 koskee jokaista vuo-
siluokkaa 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S2 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa 

Vuosiluokka 3 Tutustutaan eri tapoihin 
oppia esim. sanoja. 

Sanaston käyttöön ja fo-
netiikkaan tutustumi-
nen, oppimistyyleihin 
tutustuminen (puhe, 
liike, kirjoittaminen ) 

 

Vuosiluokka 4 Syvennetään eri tapoja 
oppia. 

Kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Tunnistetaan eri tapoja 
oppia. 

Syvennetään tietoi-
suutta omasta tavasta 
oppia. 
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Vuosiluokka 6 Käytetään eri tapoja op-
pia 

Kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas asettaa ta-
voitteita kielenopiske-
lulleen, harjoittelee eri-
laisia tapoja opiskella 
kieliä käyttäen myös 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa, harjaannuttaa ja 
arvioi taitojaan 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 
T7ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten 
viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta 

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuvat L2, L4, L5 ja 
L7  
Lisätään mahdolliset 
paikalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T7 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S3 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Viestin perille saaminen 
virheistä välittämättä. 

itseen ja lähiympäris-
töön liittyvä sanasto 

 

Vuosiluokka 4 Laajennetaan vuorovai-
kutustilanteisiin. 

Sanasto ja rakenteet 
laajenevat. 

 

Vuosiluokka 5 Kuten yllä pienryhmäkeskusteluja 
ja esityksiä 

 

Vuosiluokka 6 Kuten yllä Kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas pystyy 
vaihtamaan ajatuksia ja 
tietoja tutuissa ja joka-
päiväisissä tilanteissa 
sekä toisinaan ylläpitä-
mään viestintätilan-
netta. (A2.1) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 
T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen 
keinoja  

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuu L4 Lisätään 
mahdolliset paikalliset 
painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T8 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S3 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 
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Vuosiluokka 3  elekieli ja piirtäminen  

Vuosiluokka 4  kuten yllä  

Vuosiluokka 5  kiertoilmaukset, syno-
nyymit, sanasta sanaan 
kääntäminen 

 

Vuosiluokka 6  kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas osallistuu 
enenevässä määrin vies-
tintään. Oppilas turvau-
tuu harvemmin ei-kie-
lellisiin ilmaisuihin. Op-
pilas joutuu pyytämään 
toistoa tai selvennystä 
melko usein. Oppilas 
osaa jonkin verran so-
veltaa viestintäkumppa-
nin ilmaisuja omassa 
viestinnässään. (A2.1) 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa 

 
T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuo-
lisia sosiaalisia tilanteita 

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuvat L2 ja L4 Li-
sätään mahdolliset pai-
kalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T9 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S3 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain. 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa 

Vuosiluokka 3 Tutustutaan kohteliaa-
seen puhetapaan. 

draama ja mahdolliset 
vierailut 

 

Vuosiluokka 4 kuten yllä kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Harjoitellaan kohteliasta 
puhetapaa 

kuten yllä  

Vuosiluokka 6 kuten yllä kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas selviytyy 
lyhyistä sosiaalisista ti-
lanteista. Oppilas osaa 
käyttää yleisimpiä koh-
teliaita tervehdyksiä ja 
puhuttelumuotoja sekä 
esittää kohteliaasti esi-
merkiksi pyyntöjä, kut-
suja, ehdotuksia ja an-
teeksipyyntöjä ja vas-
tata sellaisiin. (A2.1) 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä 
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T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monen tasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen 
tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita 

Laaja-alainen osaami-
nen 
 
painottuu L4 Lisätään 
mahdolliset paikalliset 
painotukset. 

Tavoitteet 
 
T10 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S3 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain. 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 

Vuosiluokka 3 Tutustutaan pääsisällön 
ymmärtämiseen teks-
tistä. 

tuttujen sanojen etsimi-
nen (scanning), kuvan 
käyttäminen apuna 

 

Vuosiluokka 4 kuten yllä kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Harjoitellaan ymmärtä-
vän lukemisen keinoja. 

monipuolisia tekstejä 
(esim. kirjallisuus, inter-
net, tietotekstit) 

 

Vuosiluokka 6 kuten yllä kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus:  
Oppilas ymmärtää help-
poja, tuttua sanastoa ja 
ilmaisuja sekä selkeää 
puhetta sisältäviä teks-
tejä. Oppilas ymmärtää 
lyhyiden, yksinkertais-
ten, itseään kiinnosta-
vien viestien ydinsisäl-
lön ja tekstin pääajatuk-
set tuttua sanastoa si-
sältävästä, ennakoita-
vasta tekstistä. Oppilas 
pystyy hyvin yksinkertai-
seen päättelyyn asiayh-
teyden tukemana. 
(A2.1) 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä 

 
T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnit-
täen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin 

Laaja-alainen osaami-
nen  
 
painottuvat L3, L4, L5 ja 
L7  
 
Lisätään mahdolliset 
paikalliset painotukset. 

Tavoitteet:  
 
T11 koskee jokaista vuo-
siluokkaa. 

Sisällöt:  
 
Poimitaan perusteiden 
sisällöstä S3 eri vuosi-
luokille soveltuvia 
osuuksia ja konkretisoi-
daan tai painotetaan 
niitä vuosiluokittain. 

Arviointi:  
 
Arvioinnin toteutusta-
poja ja/tai painotuksia 
voidaan tarvittaessa ku-
vata vuosiluokittain. Hy-
vän osaamisen kuvauk-
sia noudatetaan sellai-
senaan vuosiluokan 6 
lopussa. 
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Vuosiluokka 3 Painotus puhutussa kie-
lessä. 

fraasit (esim. itsensä 
esitteleminen, kiittämi-
nen ja toivotukset), pe-
rusrakenteet (esim. I am 
…, I have …, I like …), fo-
neettiset merkit 

 

Vuosiluokka 4 kuten yllä kuten yllä  

Vuosiluokka 5 Painotus puheen lisäksi 
kirjoitetussa kielessä 

Elaborointi, monipuoli-
sempia rakenteita 

 

Vuosiluokka 6 kuten yllä kuten yllä Hyvän osaamisen ku-
vaus: Oppilas pystyy 
kertomaan jokapäiväi-
sistä ja konkreettisista 
sekä itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen yksin-
kertaisia lauseita ja 
konkreettista sanastoa. 
Oppilas osaa helposti 
ennakoitavan perussa-
naston ja monia keskei-
simpiä rakenteita. Oppi-
las osaa soveltaa joita-
kin ääntämisen perus-
sääntöjä muissakin kuin 
harjoitelluissa ilmai-
suissa. (A2.1 

 Oppimisympäristöt ja 
työtavat 

Ohjaus, eriyttäminen ja 
tuki 

Arviointi 

Vuosiluokat 3 - 6 Kuvataan työskentely-
muotoja, pari- ja pien-
ryhmätyötä, leikin, lau-
lun, pelillisyyden ja 
draaman käyttöä, opet-
tajien yhteistyötä, eri 
viestintäkanavien käyt-
töä, oppilaiden aktii-
vista toimintaa, ympä-
röivän yhteisön kieliin 
tutustumista, Eurooppa-
laisen kielisalkun käyt-
töä, kotikansainvälisyy-
den mahdollisuuksia, 
jne. 

Kuvataan, miten oppi-
laita rohkaistaan käyt-
tämään englantia, mil-
laista tukea voidaan tar-
jota oppilaille, joilla on 
oppimisvaikeuksia ja mi-
ten voidaan eriyttää 
muita nopeammin ete-
nevien tai niiden oppilai-
den opetusta, jotka 
osaavat englantia en-
tuudestaan. 

Kuvataan monipuolisen 
arvioinnin toteuttami-
sen tavat (ks. perusteet 
luku 6 sekä ko. kielen 
oppimäärän arviointia 
koskeva kuvaus) 

Kielet/Kieliaineet mo-
nialaisissa oppimisko-
konaisuuksissa 

Kuvataan pääperiaatteet monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen 
tavoista kieliaineiden osalta yhteistyössä keskenään, äidinkielen ja kirjallisuu-
den oppiaineen tai muiden oppiaineiden kanssa. Ks. myös luku 4.4 Opetuksen 
eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä teksti Kielikasvatus 
(löytyy luvusta 14.4.2) 
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A2 Venäjä 
 
A2 Venäjä 

KIELIKASVATUS  

 

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun 

mahdollisuudet on määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

 

Oppiaineen tehtävä 

 

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

opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia 

monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden 

karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa 

ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. 

 

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus 

kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan 

viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja 

erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia 

oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään 

kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia 

aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. 

 

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa 

kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 

yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden 

luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden 

viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen 

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 

kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan 

kielillä tietoa. 
 
Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninai-
suuteen ja kielitietoisuuteen 
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T1 ohjata oppilasta havaitse-
maan lähiympäristön ja maail-
man kielellinen ja kulttuurinen 
runsaus sekä opiskeltavan kielen 
asema siinä 

S1 L2 

T2 motivoida oppilasta arvosta-
maan omaa kieli- ja kulttuuri-
taustaansa sekä maailman kielel-
listä ja kulttuurista moninai-
suutta ja kohtaamaan ihmisiä il-
man arvottavia ennakko-oletuk-
sia 

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitse-
maan kieliä yhdistäviä ja erotta-
via ilmiöitä sekä tukea oppilaan 
kielellisen uteliaisuuden ja päät-
telykyvyn kehittymistä 

S1 L1, L2 

T4 ohjata oppilasta löytämään 
kohdekielistä aineistoa 

S1 L2, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T5 tutustua yhdessä opetuksen 
tavoitteisiin ja luoda salliva opis-
keluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannus-
tava yhdessä oppiminen 

S2 L1, L3 

T6 ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta omasta kielenopiskelus-
taan ja kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan rohkeasti ja 
myös tieto- ja viestintäteknolo-
giaa käyttäen sekä kokeilemaan, 
millaiset tavat oppia kieliä sopi-
vat hänelle parhaiten 

S2 L1, L4, L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

  

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuk-
sia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta 

S3 L2, L4, L5, L7 

T8 tukea oppilasta kielellisten 
viestintästrategioiden käytössä 

S3 L2, L4 

T9 auttaa oppilasta laajentamaan 
kohteliaaseen kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten tuntemus-
taan 

S3 L2, L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä 

  

T10 rohkaista oppilasta tulkitse-
maan ikätasolleen sopivia ja itse-
ään kiinnostavia puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä 

S3 L4 
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Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

  

T11 tarjota oppilaalle runsaasti 
tilaisuuksia harjoitella ikätasolle 
sopivaa pienimuotoista puhu-
mista ja kirjoittamista kiinnittäen 
huomiota myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kannalta oleelli-
simpiin rakenteisiin 

S3 L3, L4, L5, L7 

 
 
Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 
 
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutustutaan kielten ja kulttuurien 
monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen ja tarvittaessa päävarientteihin. Hankitaan 
tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. 
Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia 
tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi 
toimia, jos osaa kieltä vain vähän. 
 
S2 Kielenopiskelutaidot: Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan 
palautetta ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja 
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan 
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen. 
 
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: 
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista. 
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä 
kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on 
oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me 
ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen 
tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten 
tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella 
vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. 
Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon opiskeltavan kielen levinneisyys sekä kielialueen 
elämänmuoto. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, 
puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen 
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä. 
 
Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6 
 
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille 
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien 
yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla 
kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon 
omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat 
ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan 
myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on 
mahdollista. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 

 
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 
kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. 
Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se 
tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville oppilaille. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6 
 
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi omista 
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin 
oppimisen kautta hankittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin 
kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista 
kielisalkkua. 
 
Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista suhteessa 
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisia 
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppimista arvioidaan monin eri 
tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. 
Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen 
viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. 
 
Vieraan kielen A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa 
sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten 
 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen mo-
ninaisuuteen ja kielitie-
toisuuteen 

   

T1 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan lähiympäris-
tön ja maailman kielelli-
nen ja kulttuurinen run-
saus sekä opiskeltavan 
kielen asema siinä 

S1 Kielellisen ympäristön 
sekä kohdekielen ase-
man ja merkityksen 
hahmottaminen 

Oppilas tietää, että 
maailman kielet ja-
kaantuvat kielikuntiin 
ja osaa kertoa, mihin 
kielikuntaan opiskel-
tava kieli kuuluu. Oppi-
las osaa kuvata, mitä 
kieliä lähiympäristössä 
puhutaan. 

T2 motivoida oppilasta 
arvostamaan omaa kieli- 
ja kulttuuritaustaansa 
sekä maailman kielellistä 
ja kulttuurista monmuo-
toisuutta ja kohtaamaan 
ihmisiä ilman arvottavia 
ennakko-oletuksia 

S1  Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen perus-
teena. Oppilasta ohja-
taan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsear-
viointia 
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T3 ohjata oppilasta ha-
vaitsemaan kieliä yhdis-
täviä ja erottavia ilmiöitä 
sekä tukea oppilaan kie-
lellisen uteliaisuuden ja 
päättelykyvyn kehitty-
mistä 

S1 Kielellinen päättely Oppilas osaa tehdä ha-
vaintoja opiskeltavan 
kielen ja äidinkielensä 
tai muun osaamansa 
kielen rakenteellisista, 
sanastollisista tai 
muista eroista ja yhtä-
läisyyksistä. 

T4 ohjata oppilasta löy-
tämään kohdekielistä ai-
neistoa 

S1 Kohdekielisen aineiston 
löytäminen 

Oppilas osaa kertoa, 
missä opiskeltavaa 
kieltä voi nähdä ja 
kuulla. 

Kielenopiskelutaidot    

T5 tutustua yhdessä 
opetuksen tavoitteisiin 
ja luoda salliva opiske-
luilmapiiri, jossa tär-
keintä on viestin välitty-
minen sekä kannustava 
yhdessä oppiminen 

S2 Tietoisuus tavoitteista 
ja toiminta ryhmässä 

Oppilas osaa kuvata 
opiskelun tavoitteita ja 
osallistuu ryhmän yh-
teisten tehtävien teke-
miseen. 

T6 ohjata oppilasta otta-
maan vastuuta omasta 
kielenopiskelustaan ja 
kannustaa harjaannutta-
maan kielitaitoaan roh-
keasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeile-
maan, millaiset tavat op-
pia kieliä sopivat hänelle 
parhaiten 

S2 Kielenopiskelutavoittei-
den asettaminen ja 
opiskelutottumusten 
löytäminen 

Oppilas asettaa tavoit-
teita kielenopiskelul-
leen, harjoittelee erilai-
sia tapoja opiskella kie-
liä käyttäen myös tieto- 
ja viestintäteknologia a 
sekä harjaannuttaa ja 
arvioi taitojaan 

Kehittyvä kielitaito, 
taito toimia vuorovaiku-
tuksessa  

  Taitotaso A1.3  
T7-T9 

T7 järjestää oppilaalle ti-
laisuuksia harjoitella eri 
viestintäkanavia käyt-
täen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaiku-
tusta 

S3 Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa 

Oppilas selviytyy mo-
nista rutiininomaisista 
viestintätilanteista tu-
keutuen joskus viestin-
täkumppaniin 

T8 tukea oppilasta kielel-
listen viestintästrategioi-
den käytössä 

S3 Viestintästrategioiden 
käyttö 

Oppilas osallistuu vies-
tintään, mutta tarvitsee 
vielä usein apukeinoja. 
Oppilas osaa reagoida 
suppein sanallisin il-
mauksin, pienin elein 
(esim. nyökkäämällä), 
äännähdyksin, tai 
muunlaisella minimipa-
lautteella. Oppilas jou-
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tuu pyytämään selven-
nystä tai toistoa hyvin 
usein 

T9 auttaa oppilasta laa-
jentamaan kohteliaa-
seen kielenkäyttöön 
kuuluvien ilmausten tun-
temustaan 

S3 Viestinnän kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaa-
seen kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauksia mo-
nissa rutiininomaisissa 
sosiaalisissa tilanteissa. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tulkita tekstejä 

  Taitotaso A1.3 

T10 rohkaista oppilasta 
tulkitsemaan ikätasol-
leen sopivia ja itseään 
kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 

S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää yk-
sinkertaista, tuttua sa-
nastoa ja ilmaisuja si-
sältävää kirjoitettua 
tekstiä ja hidasta pu-
hetta asiayhteyden tu-
kemana. Oppilas pystyy 
löytämään tarvitse-
mansa yksinkertaisen 
tiedon lyhyestä teks-
tistä. 

Kehittyvä kielitaito, 
taito tuottaa tekstejä 

   

T11 tarjota oppilaalle 
runsaasti tilaisuuksia 
harjoitella ikätasolle so-
pivaa pienimuotoista pu-
humista ja kirjoittamista 
kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja 
tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakentei-
siin.  

S3 Tekstien tuottamistai-
dot 

Oppilas pystyy kerto-
maan joistakin tutuista 
ja itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen sup-
peaa ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muutaman ly-
hyen lauseen harjoitel-
luista aiheista. Oppilas 
ääntää useimmat har-
joitellut ilmaisut ym-
märrettävästi. Oppilas 
hallitsee hyvin suppean 
perussanaston ja muu-
taman tilannesidonnai-
sen ilmauksen sekä pe-
ruskieliopin aineksia 

 
 
Vieras kieli, A2-oppimäärä 
 
A2-venäjä 
 
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus 
sekä opiskeltavan kielen asema siinä 
 
S1, L1, L2 
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5. vuosiluokka: tutustutaan alustavasti opiskeltavaan kieleen maailmankielten ja kielikuntansa edustajana 
ja kyrillisiin aakkosiin 
6. vuosiluokka: jatketaan opiskeltavan kielen alustavaa hahmottamista maailmankielten ja kielikuntansa 
edustajana 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas tietää, että maailman kielet jakaantuvat kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan opiskeltava 
kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata, mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan. 
 
T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja 
kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia 
 
S1, L1, L2 
 
5. vuosiluokka: vieraan kielen opiskelun yhteydessä huomioidaan äidinkielen merkitys kielitaidon 
kehittymisessä 
6. vuosiluokka: kuten edellä 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 
 
T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen 
uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä 
 
S1, L1, L2 
 
5. vuosiluokka: tutustutaan niihin mahdollisiin lainasanoihin, joita oppilaat jo tuntevat entuudestaan 
6. vuosiluokka: jatketaan tutustumista lainasanoihin ja hahmotetaan alustavasti opiskeltavan kielen ja 
äidinkielensä tai muun osaamansa kielen näkökulmasta kielten eroavaisuuksia 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen 
rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä. 
 
T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa 
 
S1, L2, L3 
 
5. vuosiluokka: tutustaan Internetistä löytyvään helppoon/helpohkoon kohdekieliseen materiaaliin, joissa 
harjoitellaan aakkosia (esim. Kielitivoli), tutustutaan alustavasti kohdekielisiin lastenkirjoihin 
6. vuosiluokka: jatketaan Internetistä löytyvään helppoon/helpohkoon kohdekieliseen materiaaliin 
tutustumista 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä voi nähdä ja kuulla. 
 
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on 
viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen 
 
S2, L1, L3 
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5. vuosiluokka: omaan itseen ja lähiympäristöön liittyvän sanaston tarkastelu painottaen viestin 
välittymistä tarvittaessa toisen oppilaan apuun tukeutuen, harjaannutaan toimimaan yhdessä ja 
harjoitellaan tavoitteiden asettamista 
6. vuosiluokka: kuten edellä 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekemiseen. 
 
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan 
kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset 
tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 
 
S2, L1, L4, L5, L6 
 
5. vuosiluokka: tutustutaan erilaisiin tapoihin oppia sanoja ja mahdollisia rakenteita 
6. vuosiluokka: harjoitetaan ja syvennetään erilaisia tapoja oppia sanoja ja mahdollisia rakenteita 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan. 
 
T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 
viestintää ja vuorovaikutusta 
 
S3, L2, L4 
 
5. vuosiluokka: harjoitellaan omaan itseen ja lähiympäristöön liittyvää sanastoa ja kielioppia painottaen 
viestin välittymisen näkökulmaa erityisesti puhutussa kommunikaatiossa, harjoitellaan myös 
pienimuotoista kirjallista tuottamista 
6. vuosiluokka: kuten edellä, vahvistetaan puheen tuottamista ja harjaannutetaan kirjallista tuottamista 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. 
 
T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä 
 
S3, L2, L4 
 
5. vuosiluokka: tuetaan oppilaan mahdollisuuksia reagoida kielellisissä vuorovaikutustilanteissa esim. 
elein ja piirroksin viestinnällisiä apukeinoja käytettäessä 
6. vuosiluokka: kuten edellä 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein 
sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. 
Oppilas joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa hyvin usein. 
 
T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan 
 
S3, L2, L4 
 
5. vuosiluokka: tutustutaan kohteliaaseen kohdekieliseen kielenkäyttöön (teitittely ja sinuttelu) pienten 
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roolien avulla 
6. vuosiluokka: kuten edellä, oppilas alkaa hahmottamaan, millaisissa tilanteissa hän käyttää teitittelyä ja 
milloin puolestaan sinuttelua 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa 
rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. 
 
T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja 
kirjoitettuja tekstejä 
 
S3, L4 
 
5. vuosiluokka: harjoitutetaan oppilasta tuottamaan puhuttua tekstiä omaan itseen ja arkiseen 
kanssakäymiseen liittyen, harjoitellaan tekstin pääkohtien ymmärtävää lukemista 
6. vuosiluokka: kuten edellä, harjoitellaan pienimuotoista kirjallista ilmaisua omaan itseen ja arkiseen 
kanssakäymiseen liittyen 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta 
puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä 
tekstistä. 
 
T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista ja 
kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin 
rakenteisiin 
 
S3, L3, L4, L5, L7 
 
5. vuosiluokka: harjoitellaan kohdekielisen tekstin tuottamista painottaen puheviestintää omaan itseen ja 
arkiseen kanssakäymiseen liittyen (nimen kertominen, esittely, tervehdykset jne.), harjoitellaan kyrillisillä 
aakkosilla kirjoittamista 
6. vuosiluokka: vahvistetaan kohdekielisen tekstin tuottamista painottaen puheviestintää omaan itseen ja 
arkiseen kanssakäymiseen liittyen, harjoitellaan edelleen kirjallista ilmaisua kyrillisillä aakkosilla, 
monipuolistetaan käytettävää sanastoa ja rakenteita 
 
Hyvä/arvosanan 8 osaaminen: 
Oppilas pystyy kertomaan joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista aiheista. Oppilas ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee hyvin suppean perussanaston ja muutaman 
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä peruskieliopin aineksia. 
 

14.4.4 Matematiikka 
 

Matematiikka 
 
Oppiaineen tehtävä 
 
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista 
ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää 
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oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen 
opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja 
opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 
 
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista 
minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. 
Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta 
omasta oppimisestaan. 
 
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin 
yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. 
 
Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät 
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää 
matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten ongelmien ratkaisu yksin 
 ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa keskeistä. Matematiikan 
opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän 
ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta. 
 
Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
 
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia. Matematiikkaa 
opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat keskeisessä asemassa. 
Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilailla on 
mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit 
ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta 
hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa. 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6 
 
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä 
sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen 
oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen on oltava systemaattista. 
Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa 
oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen asenne ja kyvykkyyden tunne 
vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja heille tarjotaan mahdollisuuksia 
oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun. 
Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla 
käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot, 
geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset. 
 
Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6 
 
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää oppilaiden 
matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on monipuolista ja 
palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen kehittymistä ja 
rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja 
tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen 
kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä 
tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. 
 
Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen, välineiden, 
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piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa, ratkaisujen 
oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua. 
 
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten, että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. 
Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen 
merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen. 
 

Vuosiluokka 3 
 
Vuosiluokka 3 
 
Tavoitteet 
 
Oppilas 
 

 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 

 oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

 oppii laajentamaan ymmärtämistään kymmenjärjestelmästä 

 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 

 oppii lukuhajotelmien joustavaa käyttöä 

 löytää luvuista ja ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 

 perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille 

 osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla 

 oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 

 oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 

 oppii mittaamaan tuttuja ja kiinnostavia omaan elämään liittyviä asioita. 

 oppii rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita ja kuvioita 

 oppii keräämään tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä 

 tutustuu ohjelmointiin graafisessa ohjelmointiympäristössä 
 
Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 3 
 
S1 Ajattelun taidot: 
 
Verrataan lukujen suuruutta 

Verrataan desimaalilukujen suuruutta 

Verrataan murtolukujen suuruutta 

Tutustutaan koodaukseen 

 
S2 Luvut ja laskutoimitukset: 
 
Kerrataan päässälaskua 

Yhteen- ja vähennyslasku allekkain 

Kaksi siirtoa yhteenlaskussa, kaksi siirtoa vähennyslaskussa 

Kerrataan allekkain vähennyslaskua 

Merkitään yhteenlasku allekkain 

Siirretään täysi kymmen kymmeniin 

Siirretään täysi sata satoihin 
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Merkitään vähennyslasku allekkain 

Siirretään kymmen ykkösiin (lainaaminen)  

Siirretään sata kymmeniin (lainaaminen) 

Siirto nollan yli 

Yhteen- ja vähennyslaskua luvuilla 0–10 000 

Nelinumeroiset luvut: kymmenen tuhatta 

Laskujärjestys 

Kertolaskun käsite 

Kerrataan 2, 3, 4, 5 ja 10 kertotaulut sekä vaihdannaisuus 

Opitaan kuuden, seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän kertotaulu 

Kerrotaan kymmenlukuja ja satalukuja 

Kerrotaan kymmenluvulla 

Kertolaskua allekkain: yksi muistinumero, kaksi muistinumeroa 

Murtoluvut: kerrataan puolet, kolmasosa ja neljäsosa 

Murtoluvun merkitseminen: yksi kokonainen ja puoli murtolukuna 

Sekaluvut 

Murtoluvut pituuden yhteydessä 

Desimaaliluvun käsite 

Desimaaliluvun ja murtoluvun yhteys 

Senttimetrit desimaalilukuna 

Sadasosat desimaaliluvussa 

Eurot ja sentit 

Kerrataan kellonaikoja 

Kellonaika pistemerkintänä 

Vuorokauden kellonajat 

Lyhyt aikaväli 

Ajan yksiköitä 

Kerrataan jakolaskun käsite 

Jaetaan ja kerrotaan luvuilla 2 ja 3 

Jaetaan ja kerrotaan luvuilla 4–10 

Jakojäännös 

Gramma ja kilogramma 

 

S3 Algebra: 

 
Lukujonot 

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta 

Jatketaan lukujonoa säännön mukaan 

 

S4 Geometria ja mittaaminen: 

 
Piste, jana, suora, puolisuora, kulma 

Kerrataan monikulmioita 

Monikulmion piiri 

Symmetriset kuviot 
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Luokitellaan kappaleita 

Kappaleet ja tasokuviot 

Harjoitellaan ja piirretään kappaleita ja tasokuvioita 

 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys: 

 

Yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 

Pylväsdiagrammi 

 

Vuosiluokka 4 
 
MATEMATIIKKA 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas 

 

 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa 

 oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 

 oppii syventämään ja varmentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä 

 oppii käyttämään lukusuoraa 

 löytää luvuista ja ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita 

 perustelee toimintaansa ja päätelmiään sekä esittää ratkaisujaan muille 

 osaa esittää ratkaisujaan suullisesti ja/tai havainnollistamalla 

 oppii esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 

 oppii käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 

 oppii rakentamaan, piirtämään, tutkimaan ja luokittelemaan kappaleita ja kuvioita 

 oppii lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta 

 oppii arvioimaan tuloksen suuruusluokan 

 oppii koordinaatiston ensimmäisen neljänneksen 

 oppii mittaamaan tuttujen aiheiden parissa ja kiinnittämään huomiota mittaustarkkuuteen, 

 mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen 

 tutustuu tilastollisen aineiston tulkintaan sekä todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella 

 päättelemällä 

 tutustuu yksinkertaisiin graafisiin ohjelmointiympäristöihin 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 4  

 

S1 Ajattelun taidot: 

  

Verrataan lukujen suuruutta 

Desimaalilukujen suuruusvertailua  
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Koordinaatisto  

Tutustutaan koodaukseen  

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: 

  

Yhteen- ja vähennyslaskua  

Kymmenylitys yhteen- ja vähennyslaskussa  

Ylitetään sata yhteen- ja vähennyslaskussa 

Pyöristetään sadoiksi  

Ylitetään tuhat yhteen- ja vähennyslaskussa  

Kerrataan yhteen- ja vähennyslaskua allekkain  

Kerrataan siirrot nollien yli  

Kerrataan kertotaulut 2–10 

Laskujärjestys ja sulkeet  

Kymmen- ja satalukuja kertolaskussa  

Useita tulontekijöitä, liitännäisyys  

Kerrataan kertolaskua allekkain  

Useita muistinumeroita  

Kaksinumeroinen kertoja  

Kertojana kymmenluku  

Kymmenjärjestelmä, luvut 0–10 000  

Viisinumeroiset luvut  

Satatuhatta  

Ylitetään 10 000 päässälaskuissa  

Murtoluvun käsite  

Sekaluku  

Murtoluvusta kokonais- tai sekaluvuksi  

Samannimisten murto- ja sekalukujen yhteen- ja vähennyslaskua  

Sekaluvusta murtoluvuksi  

Lavennetaan murtoluvut samannimisiksi  

Osan laskeminen luvusta  

Vuorokausi, kuukausi, vuosi, tunti, minuutti ja sekunti  

Kellonaika pistemerkintänä  

Lyhyen aikavälin laskeminen  

Pituuden yksiköt: Metri ja kilometri  

Muunnetaan suurempi yksikkö pienemmäksi (m, dm, cm, mm)  

Muunnetaan pienempi yksikkö suuremmaksi (m, dm, cm, mm)  

Tilavuuden yksiköt: Millilitra, senttilitra, desilitra ja litra  

Massan yksiköt: Gramma, kilogrammaa ja tonni  

Ositusjako ja sisältöjako  

Jakolaskun nimityksiä ja merkintä  

Jakolasku vaiheittain 

Jakojäännös ja jakolaskun tarkistaminen  

Jaetaan kymmen- ja sataluvuilla  

Jaetaan lukuyksiköittäin  
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Välinolla jakolaskussa  

Jaetaan allekkain 

Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys  

Murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua päässä  

Ykkösten ylitys yhteen- ja vähennyslaskussa  

Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys  

Yhteen- ja vähennyslaskua päässä  

Ykkösten ylitys yhteen- ja vähennyslaskussa 

Desimaalilukujen suuruusvertailua  

Tuhannesosat desimaaliluvussa  

Desimaaliluvun pyöristäminen kokonaisiksi 

 

S3 Algebra: 

  

Lukujonot  

Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta  

Jatketaan lukujonoa säännön mukaan 

 

S4 Geometria ja mittaaminen:  

 

Tutkitaan suoria  

Luokitellaan kulmia  

Luokitellaan kolmioita kulmien ja sivujen mukaan  

Luokitellaan nelikulmioita  

Ruutupinta-ala  

Pinta-ala ja piiri  

Ympyrä ja sen osia  

Piirretään ympyröitä  

Lämpötilan mittaaminen 

 

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys:  

 

Tutkitaan viivakuvioita  

Tietojen etsiminen, kerääminen tekstistä ja kuvista  

Koordinaatisto: 1. neljännes tutustuminen  

Yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen  

Pylväs- ja viivadiagrammi 

 

Vuosiluokka 5 
 
MATEMATIIKKA 

 

Tavoitteet Keskeinen oppisisältö 
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T1 Oppilas osoittaa innostusta ja kiinnostusta ma-
tematiikkaa kohtaan, muodostaa myönteisen mi-
näkuvan ja luottaa omiin taitoihinsa.  
 
T2 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppi-
miensa asioiden välisistä yhteyksistä.  
 
T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta 
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.  
 
T4 Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri 
tavoin.  
 
T5 Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia 
strategioita. 
 
T6 Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.  
 
T7 Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsit-
teitä ja merkintöjä.  
 
T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaat-
teen, myös desimaalilukujen osalta.  
 
T9 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja 
ja negatiivisia kokonaislukuja.  
 
T10 Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjal-
lisesti.  
 
T13 Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineis-
tosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. Oppi-
las osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiar-
von. 
 
T14 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman 
graafisessa ohjelmointiympäristössä 

· Kertaus: laskujärjestys, yhteen- ja vähennyslaskut, 
kerto- ja jakolaskut sekä laskujärjestys.  
 
· Kertausta murtoluvuista, harjoitellaan yhteen- ja 
vähennyslaskua.  
 
· Koordinaatiston, tilastojen ja kuvaajien tulkitse-
mista ja laatimista. 
 
· Geometria: suoria, kulman piirtäminen ja mittaa-
minen, kulmien luokittelu. Luokitellaan, rakenne-
taan, piirretään kappaleita (särmiö, ympyrälieriö, 
kartio, pyramidi) ja kuvioita.  
 
· Mittayksikköjärjestelmän rakenne, yksikönmuun-
noksia pituuden ja massan yleisimmillä mittayksi-
köillä.  
 
· Desimaalilukujen laskutoimitukset  
 
· Pyöristetään lukuja ja lasketaan likiarvoilla siten, 
että oppilas oppii arvioimaan suuruusluokan.  
 
· Kerätään, tulkitaan ja esitetään erilaisia tilastoja 
taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään ti-
lastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, 
keskiarvo ja tyyppiarvo.  
 
· Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa 
ohjelmointiympäristössä. 

 
 

Vuosiluokka 6 
 
MATEMATIIKKA 

Tavoitteet Keskeinen oppisisältö 

T1 Oppilas osoittaa innostusta ja kiinnostusta ma-
tematiikkaa kohtaan, muodostaa myönteisen mi-
näkuvan ja luottaa omiin taitoihinsa. 
 
T2 Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppi-
miensa asioiden välisistä yhteyksistä.  

·Kertaus: yhteen- ja vähennyslaskut, kerto- ja jako-
laskut sekä laskujärjestys, desimaalilukujen lasku-
toimitukset. 
 
· Geometria: mittakaava, kartta, kolmion ja nelikul-
mion pinta-ala, suorakulmaisen särmiön tilavuus.  
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T3 Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta 
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.  
 
T4 Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri 
tavoin.  
 
T5 Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia 
strategioita.  
 
T6 Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun 
järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.  
 
T7 Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsit-
teitä ja merkintöjä.  
 
T8 Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaat-
teen, myös desimaalilukujen osalta.  
 
T9 Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja 
ja negatiivisia kokonaislukuja.  
 
T10 Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjal-
lisesti.  
 
T11 Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita 
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä 
tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä 
kuvioita.  
 
T12 Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mi-
tata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppi-
las osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallit-
see yleisimmät mittayksikkömuunnokset. 
  
T13 Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineis-
tosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. Oppi-
las osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiar-
von.  
 
T14 Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman 
graafisessa ohjelmointiympäristössä 
 

 
· Symmetria suoran suhteen. Ohjataan oppilaita 
havaitsemaan kierto- ja siirtosymmetrioita esimer-
kiksi osana taidetta. 
 
· Yksikönmuunnoksia pinta-alan ja tilavuuden ylei-
simmin käytetyillä mittayksiköillä.  
 
· Prosentin käsite, murtoluvun, desimaaliluvun ja 
prosentin väliset yhteydet, prosenttiluvun ja arvon 
ymmärtäminen ja käyttö laskuissa.  
 
· Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen. Tutki-
taan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisua päättele-
mällä ja kokeilemalla.  
 
· Pyöristetään lukuja ja lasketaan likiarvoilla siten, 
että oppilas oppii arvioimaan suuruusluokan.  
 
· Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden 
perusteella.  
 
· Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa 
ohjelmointiympäristössä 

 

 

14.4.5 Ympäristöoppi 
 
Ympäristöoppi  
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Oppiaineen tehtävä  

Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integ-

roitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy sekä 

luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he 

elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Ympäristö-

opin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä sekä kasvua 

ihmisenä.  

Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennet-

tua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympä-

ristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuotta-

maan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään ope-

tuksen perustana[1] ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnite-

tään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuu-

teen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaiku-

tuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.  

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on tunnis-

taa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen toimin-

nassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elä-

mää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympä-

ristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elä-

mää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä 

käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita 

ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutok-

sia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympä-

ristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.  

Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja koh-

taan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia tutustua 

monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin.  

Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan ympäröivää 

maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa 

kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäris-

tön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri tiedonalojen ominais-

piirteitä.  

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ym-

päristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. Oppimisympäristöjä ja 

työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tari-

noiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään 

tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja ope-

tusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutus-

tilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luon-

tokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kan-

nalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja to-

teuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely 



294 
 

opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista 

oppimista.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia opis-

kelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympä-

ristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot 

sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioitta-

maan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työs-

kentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden 

mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja 

tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 

ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.  

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee mo-

nipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta ase-

tettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -

käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehit-

tämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja 

motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi 

perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisäl-

lön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lo-

pussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja ke-

hittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole 

oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset 

ominaisuudet.  

Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen. 

 

Vuosiluokat 3-6  
 

Sisältöalueet 3-6 lk. 

L= laaja-alaiset 
osaamisalueet 

3lk. 4lk. 5lk. 6lk. 

S1 Minä ihmisenä ( T1, T2, T3, T5, T6, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T19) 

Ihmisen keho, ra-
kenne ja elintoi-
minnot  
 
L1 

  Oppilas oppii ihmi-
sen rakenteen ja 
keskeiset elintoi-
minnot.  
 
Hän tutustuu kas-
vun ja kehityksen 
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eri vaiheisiin ja ikä-
kauden mukaiseen 
seksuaaliseen ke-
hitykseen.  
 
Oppilas ymmärtää, 
kuinka ihminen li-
sääntyy. 

Mielen hyvin-
vointi ja tunnetai-
dot  
 
L2, L3 

Oppilas perehtyy 
mielen hyvinvoin-
tiin ja tunnetaitoi-
hin liittyviin asioi-
hin, esim. yhteis-
työ ja yhteishenki. 

Oppilas perehtyy 
mielen hyvinvoin-
tiin ja tunnetaitoi-
hin liittyviin asioi-
hin, esim. itse-
tunto ja erilaisuu-
den kunnioittami-
nen, hyvinvointi 
oppimisen edelly-
tyksenä. 

Oppilas perehtyy 
mielen hyvinvoin-
tiin ja tunnetaitoi-
hin liittyviin asioi-
hin, esim. murros-
iän muutokset ja 
vaikutus mieleen. 

Oppilas perehtyy 
mielen hyvinvoin-
tiin ja tunnetaitoi-
hin liittyviin asioi-
hin esim. vastuu it-
sestä ja muista, 
nuoreksi kasvami-
nen, identiteetti ja 
seksuaalisuuden 
kehittyminen. 

Terveys ja sairauk-
sien ehkäisy L3 

 Oppilas perehtyy 
terveellisiin elä-
mäntapoihin sekä 
unen, hygienian ja 
liikunnan merki-
tykseen.  
 
Hän tutustuu las-
ten sairauksiin ja 
niiden ehkäisyyn. 

Oppilas ymmärtää 
liikunnan ja ravin-
non vaikutuksen 
elimistöön sekä it-
sestä huolehtimi-
sen merkityksen. 

Oppilas tietää, 
mitä ovat päihteet 
ja niiden vaikutuk-
set elimistölle ja 
terveydelle. 

S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13,T14, 
T17, T18, T19) 

Turvataidot ja tur-
vallinen liikkumi-
nen L3 

Oppilas tutustuu 
polkupyöräilijän 
rooliin liiken-
teessä.  
 
Hän tutustuu tur-
valliseen vesillä 
liikkumiseen ke-
sällä ja talvella.  
 
Oppilas ymmärtää 
tulen käytön ris-
kejä. Hän harjoit-
telee tulipalolta 
suojautumista.  
 
Oppilas tutustuu 
sähköturvallisuus-
ohjeisiin 

Oppilas harjoitte-
lee yksinkertaisia 
ensiaputaitoja.  
 
Oppilas ymmärtää 
kuulon suojelun 
merkityksen. 

Oppilas tutustuu 
kitkan merkityk-
seen turvallisessa 
liikkumisessa 
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Koneet, laitteet ja 
teknologia  
 
L1, L3, L5 

Oppilas harjoitte-
lee viestintäväli-
neiden ja interne-
tin turvallista käyt-
töä.  
 
Oppilas tutustuu 
arjen teknologiaan 
esim. polkupyörän 
rakenteeseen, 
lämpömittarin toi-
mintaan ja erilai-
siin sähkölaittei-
siin. 

Oppilas harjoitte-
lee viestintäväli-
neiden ja interne-
tin turvallista käyt-
töä.  
 
Oppilas tutustuu 
arjen teknologiaan 
esim. vipu ja jousi 
ja valoon liittyviin 
laitteisiin, kuten 
peili ja linssit.  
 
Oppilas tutustuu 
äänen syntyyn ja 
erilaisiin ääntä 
synnyttäviin lait-
teisiin.  
 
Oppilas tutustuu 
putki- ja kolmiora-
kenteeseen. 

Oppilas ymmärtää 
viestintävälineiden 
ja internetin tur-
vallisen käytön 
merkityksen.  
 
Oppilas tutustuu 
arjen teknologiaan 
esim. pyörä ja len-
tämiseen liittyvät 
koneet. Hän ym-
märtää myös tasa-
painon käsitteen. 

Oppilas ymmärtää 
viestintävälineiden 
ja internetin tur-
vallisen käytön 
merkityksen. 

Arjen tilanteissa 
eläminen 

Oppilas ymmärtää 
säänmukaisen pu-
keutumisen merki-
tyksen. 

Oppilas harjoitte-
lee rahankäyttöä 
sekä tekemään 
vastuullisia valin-
toja arjessa 

Oppilas ymmärtää 
koneiden merki-
tyksen arjessa 
(voima ja liike). 

Oppilas harjoitte-
lee tekemään vas-
tuullisia valintoja 
sekä tietää, mitä 
ovat päihteet ja 
niiden vaikutukset 
elimistölle ja ter-
veydelle. 

Yhteistyötaidot, 
fyysinen koske-
mattomuus ja kiu-
saamisen ehkäisy 
 
L1, L3 

Oppilas harjoitte-
lee yhteistyötai-
toja toimimalla eri-
laisissa ryhmissä. 
 
Oppilas harjoitte-
lee osallistumista 
ja vaikuttamista, 
esim. luokkako-
koukset, oppilas-
kunta.  
 
Oppilas tutustuu 
erilaisiin perheisiin 
ja ymmärtää per-
heen merkityksen. 

Oppilas harjoitte-
lee yhteistyötai-
toja toimimalla eri-
laisissa ryhmissä 
sekä fyysisen kos-
kemattomuuden 
kunnioittamista ja 
kiusaamisen eh-
käisyä KiVa-Koulu -
ohjelman mukai-
sesti. 
 
Oppilas harjoitte-
lee osallistumista 
ja vaikuttamista, 
esim. luokkako-
koukset, oppilas-
kunta. 

Oppilas harjoitte-
lee yhteistyötai-
toja toimimalla eri-
laisissa ryhmissä. 
Hän opettelee ym-
märtämään eroja 
yksilön kasvussa ja 
oppii kunnioitta-
maan yksilölli-
syyttä. 
 
Oppilas tietää 
osallistumisen ja 
vaikuttamisen kei-
noja. 

Oppilas harjoitte-
lee yhteistyötai-
toja toimimalla eri-
laisissa ryhmissä 
sekä tutustuu eri-
laisiin ihmissuhtei-
siin nuoren elä-
mässä. Oppilas tie-
tää osallistumisen 
ja vaikuttamisen 
keinoja. 

S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan  
 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T19) 
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Lähiympäristön 
havainnointi ja 
tutkiminen, raken-
nettu ympäristö 
 
Eliöt ja erilaiset 
elinympäristöt eri 
vuodenaikoina  
 
L1, L2 

Oppilas tutustuu 
vesiin ja rantoihin 
elinympäristönä.  
 
Hän tunnistaa ve-
sien ja rantojen 
kasveja ja eläimiä.  
 
Oppilas tutkii kei-
noja, joilla eliöt so-
peutuvat eri vuo-
denaikoihin.  
 
Oppilas tutustuu 
jokamiehen-oi-
keuksiin. 

Oppilas tutustuu 
kotimaan maatilan 
eläimiin ja viljely-
kasveihin.  
 
Oppilas tutustuu 
niittyihin, metsiin 
ja soihin eliöiden 
elinympäristönä. 

  

Erilaisia alueita  
 
L1, L2 

Oppilas tutustuu 
omaan kuntaansa, 
Suomeen, sen alu-
eisiin ja tärkeim-
piin kaupunkeihin. 

Oppilas tutustuu 
Pohjoismaiden ja 
Baltian valtioihin.  
 
Oppilas tutustuu 
Itämereen ja sen 
merkitykseen. 

Oppilas tutustuu 
Euroopan kasvilli-
suus- ja ilmasto-
vyöhykkeisiin sekä 
sen alueisiin. 

Oppilas tunnistaa 
maanosat ja tutus-
tuu eri maanosien 
kulttuureihin. 

Karttataidot, geo-
media  
 
L1, L2, L4 

Oppilas tutustuu 
kartan periaattei-
siin ja opettelee 
käyttämään suun-
nistuskarttaa. 

Oppilas harjoitte-
lee käyttämään 
erilaisia karttoja 
eri välineillä esim. 
fyysinen kartta ja 
väestökartta. 

Oppilas hahmottaa 
ajankohtaisten uu-
tisten avulla Eu-
roopan luonnon-
ympäristöä ja ih-
misen toimintaa.  
 
Hän osaa tulkita il-
mastodiagram-
meja sekä fyysisiä 
ja teemakarttoja. 

Oppilas hahmottaa 
ajankohtaisten uu-
tisten avulla maail-
man luonnonym-
päristöä ja ihmisen 
toimintaa.  
 
Hän osaa tulkita il-
mastodiagramme-
ja, fyysisiä ja tee-
makarttoja sekä ti-
lastoja 

S4 Ympäristön tutkiminen  
 
(T1, T2 T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) 

Tutkimustehtävät, 
ongelmanratkaisu 
ja keksiminen  
 
L1, L5, L7 

Lukuvuoden sisäl-
löistä valitaan tut-
kimus- ja, ongel-
manratkaisu- ja 
keksimistehtäviä. 
Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutki-
muksen eri vai-
heita. Esim. Oppi-
las tutkii säätä 
sekä maa- ja kallio-
perää. 

Lukuvuoden sisäl-
löistä valitaan tut-
kimus- ja, ongel-
manratkaisu- ja 
keksimistehtäviä. 
Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutki-
muksen eri vai-
heita. Esim. Oppi-
las tekee tutki-
muksia eri materi-
aaleilla. Hän tekee 

Lukuvuoden sisäl-
löistä valitaan tut-
kimus- ja, ongel-
manratkaisu- ja 
keksimistehtäviä. 
Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutki-
muksen eri vai-
heita. Esim. Oppi-
las tutkii kappalei-
den liikkeiden 
muutoksia.  
 

Lukuvuoden sisäl-
löistä valitaan tut-
kimus- ja, ongel-
manratkaisu- ja 
keksimistehtäviä. 
Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutki-
muksen eri vai-
heita.  
Esim. Oppilas laatii 
kasvion opiskele-
mistaan kasveista. 
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kokeita valolla ja il-
malla 

Oppilas tutkii ko-
keellisesti kasvien 
kasvua eri kasvu-
paikkatekijöitä 
vaihdelleen. 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut  
 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) 

Ravinto ja ravinto-
ketjut  
 
L1, L3 

 Oppilas perehtyy 
erilaisiin ravinto-
ketjuihin. Hän tu-
tustuu ravinnon-
tuotantoon (viljely 
ja kotieläintuo-
tanto, maatila) 
sekä ruuan elin-
kaareen ja reittei-
hin.  
 
Hän ymmärtää yh-
teyttämisen perus-
periaatteet. 

Oppilas tutustuu 
marjoihin ja sieniin 
sekä puutarhan ja 
kasvimaan anti-
miin ravinnonläh-
teenä. Hän tutus-
tuu myös kalastuk-
seen ja metsästyk-
seen. 

 

Vesi  
 
L1, L7 

Oppilas tutkii ve-
den ominaisuuk-
sia, tunnistaa ve-
den olomuodot ja 
ymmärtää veden 
kiertokulkua. 

   

Ääni ja valo, ilma, 
lämpö ja suoja  
 
L1, L4 

Oppilas tutkii ja tu-
tustuu sääilmiöi-
hin.  
 
Hän tutustuu jää-
kauden merkkei-
hin Suomessa 

Oppilas tutkii il-
maan aineena 
esim. ilman liik-
keet, noste ja ääni. 

  

Energia, 
liike ja voima 
L1 

Oppilas tutustuu 
palamisen 
perusedellytyksiin. 
Oppilas tietää, että 
on 
olemassa sähkö-, 
lämpö- ja va-
loenergiaa. 

 Oppilas tutkii fy-
siikan 
ilmiöitä: liike, 
voima, 
kitka ja ilman-
paine. 

Oppilas ymmärtää 
yhteyttämisen 
kemiallisena ja 
palamisen reak-
tiona. 
Oppilas havainnoi 
ja 
hahmottaa 
energian muuntu-
mista 
ja siirtymistä ja 
energian säilymi-
sen 
periaatetta. Hän 
tutustuu 
energialähteisiin ja 
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sähkön tuottami-
seen. 

Materiaalit ja 
aineet 
L1, L3 

Oppilas hahmottaa 
aineen olomuotoja 
veden olomuoto-
jen 
kautta. 

Oppilas tutustuu 
erilaisiin materiaa-
leihin 
ja niiden 
ominaisuuksiin. 

Oppilas tutustuu 
alkuaineisiin ja tut-
kii 
aineiden välisiä 
reaktioita esim. 
käyminen. 
Oppilas ymmärtää 
käsitteet raaka-
aine ja 
tuote. 

Oppilas ymmärtää 
aineen säilymisen 
periaatteen esim. 
hiilen 
kiertokulun avulla. 

Maapallon ra-
kenne, 
avaruus 
L1 

  Oppilas ymmärtää, 
mistä johtuvat 
vuosi, 
vuodenajat, kuu-
kausi, ja 
vuorokausi. 
Oppilas tutustuu 
maapallon 
aurinkokunnan ja 
maailmankaikkeu-
den 
rakenteeseen. 

 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
 
(T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) 

Luonnon 
monimuotoisuus 
L1, L7 

Oppilas ymmärtää 
vesien ja vesieliöi-
den 
suojelun merkityk-
sen ja 
tietää keinoja sii-
hen. 

Oppilas ymmärtää 
metsän ja soiden 
suojelun merkityk-
sen. 
Hän oppii arvosta-
maan 
luonnon 
monimuotoisuut-
ta. 

 Oppilas ymmärtää 
luonnon 
monimuotoisuu-
den 
merkityksen maa-
pallon 
eri alueilla. Hän 
tiedostaa 
monimuotoisuu-
den 
vähenemisen syyt 
ja 
seuraukset. 

Luonnonvarojen 
kestävä käyttö 
L1, L7 

 Oppilas tutustuu 
tuotteiden elinkaa-
riin ja 
opettelee vastuul-
lisia 
valintoja. 
Oppilas tietää, 
mitä on 
ilmastonmuutos ja 
keinoja sen 
hillitsemiseksi. 

Oppilas harjoitte-
lee 
lajittelua ja kierrä-
tystä. 
Oppilas tutustuu 
tuotteiden elinkaa-
riin ja 
hän ymmärtää 
luonnonvarojen 
rajallisuuden. 

Oppilas ymmärtää, 
mitä 
on kestävä elä-
mäntapa 
ja pyrkii siihen 
esim. 
metsien kestävä 
käyttö. 
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Viihtyisä ympäristö 
L2, L7 

Oppilas tutustuu 
kotiseudun ja Suo-
men 
kulttuuriperintöön 
ja 
vähemmistöihin 

Oppilas tunnistaa 
Itämeren alueen 
suojelun tärkey-
den. 

Oppilas tutustuu 
Euroopan väes-
töön ja 
kulttuureihin. 
Hän tiedostaa, 
että on 
olemassa 
ihmisoikeudet ja 
lapsen 
oikeudet. 

Oppilas osallistuu 
yhteiseen 
vaikuttamisprojek-
tiin, 
jossa harjoitellaan 
osallistumista ja 
vaikuttamista 
paikallisella tai 
globaalilla tasolla. 

 
 

Arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kah-

deksan varten 

Opetuksen sisältö Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet ym-
päristöopissa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Merkitys, arvot, asenteet 

T1 synnyttää ja ylläpitää 
oppilaan kiinnostusta 
ympäristöön ja ympäris-
töopin 
opiskeluun sekä auttaa 
oppilasta kokemaan 
kaikki 
ympäristöopin tie-
donalat 
merkityksellisiksi itsel-
leen 

S1-S6 Ympäristöopin merki-
tyksen 
hahmottaminen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ympäristö-
opin 
tiedonalojen merkityk-
sestä. 

T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta asettamaan 
omia 
opiskelutavoitteita ja 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti niiden 
saavuttamiseksi sekä 
tunnistamaan omaa 
ympäristöopin osaamis-
taan 

S1-S6 Tavoitteellinen työsken-
tely ja 
oppimaan oppiminen 

Oppilas osaa asettaa 
omia 
tavoitteita pienille 
kokonaisuuksille ja 
työskennellä yhteisten 
tavoitteiden saavutta-
miseksi. 

T3 tukea oppilaan 
ympäristötietoisuuden 
kehittymistä sekä ohjata 
oppilasta toimimaan ja 
vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -
yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistä-
miseksi ja 
arvostamaan kestävän 
kehityksen merkitystä 
itselle ja 

S1-S6 Kestävän kehityksen tie-
dot ja taidot 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla kes-
tävän 
tulevaisuuden rakenta-
mista 
tukevia ja uhkaavia teki-
jöitä. 
Oppilas osaa kuvata eri-
laisia 
keinoja lähiympäristön 
ja - 
yhteisöjen vaalimiseen, 
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maailmalle kehittämiseen ja niihin 
vaikuttamiseen sekä toi-
mia 
ohjatusti yhteisessä 
vaikuttamisprojektissa. 

Tutkimisen ja toimimisen taidot 

T4 rohkaista oppilasta 
muodostamaan kysy-
myksiä 
eri aihepiireistä sekä 
käyttämään niitä tutki-
musten 
ja muun toiminnan 
lähtökohtana 

S1-S6 Kysymysten muodosta-
minen 

Oppilas osaa muodostaa 
aiheeseen liittyviä kysy-
myksiä, 
joita voidaan yhdessä 
kehittää 
tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökoh-
daksi. 

T5 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja 
toteuttamaan pieniä 
tutkimuksia, tekemään 
havaintoja ja mittauksia 
monipuolisissa 
oppimisympäristöissä 
eri 
aisteja ja tutkimus- ja 
mittausvälineitä käyt-
täen 

S1-S6 Tutkimisen taidot: suun-
nittelu, 
havainnointi ja mittauk-
set 

Oppilas osaa toimia, 
havainnoida, mitata ja 
dokumentoida tuloksia 
ohjeiden mukaisesti. 
Oppilas osaa suunnitella 
pieniä tutkimuksia yksin 
tai 
yhdessä muiden kanssa. 

T6 ohjata oppilasta 
tunnistamaan 
syyseuraussuhteita, 
tekemään 
johtopäätöksiä tuloksis-
taan 
sekä esittämään tuloksi-
aan ja 
tutkimuksiaan eri tavoin 

S1-S6 Tutkimisen taidot: 
johtopäätösten tekemi-
nen ja 
tulosten esittäminen 

Oppilas harjoittelee oh-
jatusti 
syy-seuraussuhteiden 
tunnistamista ja osaa 
tehdä 
yksinkertaisia johtopää-
töksiä 
tuloksista. 
Oppilas osaa esittää 
tuloksiaan selkeästi. 

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään arjen 
teknologisten sovellus-
ten 
käyttöä, merkitystä ja 
toimintaperiaatteita 
sekä 
innostaa oppilaita 
kokeilemaan, keksimään 
ja 
luomaan uutta yhdessä 
toimien 

S2-S6 Teknologinen osaami-
nen ja 
yhteistyö teknologisessa 
ongelmanratkaisussa 

Oppilas osaa kuvata joi-
denkin 
arjen teknologisten 
sovellusten 
toimintaperiaatteita ja 
antaa 
esimerkkejä niiden 
merkityksestä. 
Oppilas osaa työsken-
nellä 
kokeiluissa ja keksimi-
sessä 
yhdessä toimien. 

T8 kannustaa oppilasta 
edistämään hyvinvointia 
ja 

S1-S6 Turvallisuuden edistä-
minen ja turvataidot 

Oppilas osaa esitellä 
keskeisiä 
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turvallisuutta toimin-
nassaan 
ja lähiympäristössään ja 
ohjata oppilasta toimi-
maan 
turvallisesti, 
tarkoituksenmukaisesti, 
vastuullisesti ja itseään 
suojellen 

hyvinvointiin ja turvalli-
suuteen 
liittyviä tekijöitä esi-
merkkien 
avulla. 
Oppilas osaa kuvata 
turvallisuusohjeita ja 
toimintatapoja erilai-
sissa 
vaara- ja ensiaputilan-
teissa, 
osaa käyttää niitä 
oppimistilanteissa sekä 
harjoittelee niiden 
perustelemista ympäris-
töopin 
eri tiedonalojen avulla. 

T9 ohjata oppilasta tut-
kimaan 
ja toimimaan sekä liik-
kumaan 
ja retkeilemään luon-
nossa ja rakennetussa 
ympäristössä 

S2-S6 Ympäristössä toimimi-
nen ja 
tutkiminen 

Oppilas osaa toimia, liik-
kua ja 
retkeillä luonnossa ja 
rakennetussa ympäris-
tössä ohjeiden mukai-
sesti. 
Oppilas osaa tehdä 
tutkimuksia ympäris-
tössä 
ohjatusti sekä yksin että 
ryhmän jäsenenä. 

T10 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia harjoi-
tella 
ryhmässä toimimista 
erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilan-
teissa, 
innostaa oppilasta 
ilmaisemaan itseään ja 
kuuntelemaan muita 
sekä 
tukea oppilaan valmiuk-
sia 
tunnistaa, ilmaista ja 
säädellä 
tunteitaan 

S1-S6 Vuorovaikutuksen taito-
jen 
kehittäminen sekä tun-
teiden 
tunnistaminen ja säätely 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla ryh-
mässä 
toimimiseen, kohteliaa-
seen 
käytökseen sekä tuntei-
den 
ilmaisuun ja niiden sää-
telyyn 
liittyviä toimintamalleja 
ja 
harjoittelee niiden 
soveltamista eri roo-
leissa. 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa tie-
don 
hankinnassa, käsitte-
lyssä ja 
esittämisessä sekä 

S1-S6 Tieto- ja viestintätekno-
logian 
käyttäminen 

Oppilas osaa käyttää 
tietoviestintäteknolo-
giaa 
tutkimusprosessin eri 
vaiheissa ja vuorovaiku-
tuksen 
välineenä. 
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vuorovaikutuksen väli-
neenä 
vastuullisesti, turvalli-
sesti ja 
ergonomisesti 

Oppilas osaa kuvata 
tieto- ja 
viestintäteknologian 
vastuullista, turvallista 
ja 
ergonomista käyttöä. 

Tiedot ja ymmärrys 

T12 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ympä-
ristöä, 
ihmisten toimintaa ja 
niihin 
liittyviä ilmiöitä ympä-
ristöopin 
käsitteiden avulla sekä 
kehittämään 
käsiterakenteitaan 
ennakkokäsityksistä 
kohti 
käsitteiden täsmällistä 
käyttöä 

S1-S6 Käsitteiden käyttö Oppilas osaa kuvata 
ympäristöä, ihmisen toi-
mintaa 
ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin tie-
donalojen 
keskeisillä käsitteillä ja 
omin 
sanoin. 
Oppilas osaa yhdistää 
käsitteitä loogisesti toi-
siinsa. 

T13 ohjata oppilasta 
ymmärtämään, käyttä-
mään ja 
tekemään erilaisia mal-
leja, 
joiden avulla voidaan 
tulkita ja 
selittää ihmistä, ympä-
ristöä ja 
niiden ilmiöitä 

S1-S6 Mallien käyttäminen Oppilas osaa käyttää ja 
tulkita 
erilaisia konkreettisia 
malleja. 
Oppilas harjoittelee 
abstraktien mallien 
käyttöä. 

T14 ohjata oppilasta 
hankkimaan luotettavaa 
tietoa, ilmaisemaan 
perustellen erilaisia 
näkemyksiä sekä tulkit-
semaan 
ja arvioimaan kriittisesti 
tietolähteitä ja näkökul-
mia 

S1-S6 Näkemyksien ilmaisemi-
nen ja 
kriittinen lukutaito 

Oppilas osaa hakea tie-
toa 
erilaisista tietolähteistä 
ja 
valita joitakin luotetta-
via 
tietolähteitä. 
Oppilas harjoittelee eri-
laisten 
näkemysten perustele-
mista ja 
osaa nimetä eroja eri 
näkökulmissa. 

T15 ohjata oppilasta 
luonnon 
tutkimiseen, eliöiden ja 
elinympäristöjen 
tunnistamiseen ja eko-
logiseen 
ajatteluun sekä ohjata 

S1, S3-S6 Biologian tiedonala: 
Luonnon 
tutkiminen, eliöiden ja 
elinympäristöjen 
tunnistaminen, ihmisen 
rakenne, elintoiminnot 
ja 

Oppilas osaa havain-
noida 
luontoa, tunnistaa ylei-
simpiä 
kasvilajeja ja niiden 
tunnusomaisia 
elinympäristöjä. 
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oppilasta ihmisen ra-
kenteen, 
elintoimintojen ja kehi-
tyksen 
ymmärtämiseen 

kehitys Oppilas laatii ohjatusti 
pienen 
kasvion, osaa tutkia 
kokeellisesti kasvien 
kasvua 
yksin ja yhdessä muiden 
kanssa sekä osaa 
pääpiirteittäin kuvata 
ihmisen 
rakenteen, elintoimin-
nat ja 
kehityksen. 

T16 ohjata oppilasta 
maantieteelliseen ajat-
teluun, 
hahmottamaan omaa 
ympäristöä ja koko 
maailmaa 
sekä harjaannuttamaan 
kartankäyttö- ja muita 
geomediataitoja 

S3-S6 Maantiedon tiedonala: 
Maapallon hahmottami-
nen, 
kartta- ja muut 
geomediataidot 

Oppilas osaa tunnistaa 
eri 
aluetasot, jäsentää 
omaa 
ympäristöään, hahmot-
taa 
opiskelemiaan alueita ja 
koko 
maapallon karttakuvaa 
sekä 
osaa kuvata alueellista 
monimuotoisuutta 
maapallolla. 
Oppilas osaa käyttää 
karttoja 
ja muita geomedialäh-
teitä 
tiedonhaussa ja esittä-
misessä 

T17 ohjata oppilasta 
tutkimaan, kuvaamaan 
ja 
selittämään fysikaalisia 
ilmiöitä arjessa, luon-
nossa ja 
teknologiassa sekä 
rakentamaan perustaa 
energian säilymisen 
periaatteen ymmärtä-
miselle 

S2, S4-S6 Fysiikan tiedonala: 
Fysikaalisten ilmiöiden 
tutkiminen, kuvaaminen 
ja 
selittäminen 

Oppilas osaa havain-
noida ja 
kuvata yksinkertaisia 
fysikaalisia ilmiöitä ar-
jessa, 
luonnossa ja teknologi-
assa 
sekä harjoittelee niihin 
liittyviä 
selityksiä. 
Oppilas osaa käyttää 
energia-, 
voima- ja liikekäsitteitä 
arkisissa tilanteissa ja 
osaa 
antaa esimerkkejä ener-
gian 
säilymisen periaat-
teesta. 
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T18 ohjata oppilasta 
tutkimaan, kuvaamaan 
ja 
selittämään kemiallisia 
ilmiöitä, aineiden 
ominaisuuksia ja muu-
toksia 
sekä rakentamaan pe-
rustaa 
aineen säilymisen peri-
aatteen 
ymmärtämiselle 

S2, S4-S6 Kemian tiedonala: 
Kemiallisten ilmiöiden 
tutkiminen, kuvaaminen 
ja 
selittäminen 

Oppilas osaa havain-
noida ja 
kuvata olomuotoja ja 
tuttujen 
aineiden ominaisuuksia 
sekä 
harjoittelee niihin liitty-
viä 
selityksiä. Oppilas osaa 
selittää 
aineen säilymisen peri-
aatteen 
avulla esimerkiksi veden 
kiertokulkua tai kierrä-
tystä. 

T19 ohjata oppilasta 
ymmärtämään tervey-
den osa-alueita, 
arjen 
terveystottumusten 
merkitystä sekä 
elämänkulkua, lapsuu-
den ja 
nuoruuden yksilöllistä 
kasvua 
ja kehitystä sekä roh-
kaista 
oppilasta harjoittele-
maan ja 
soveltamaan 
terveysosaamistaan ar-
jessa. 

S1-S3, S6 Terveystiedon tie-
donala: 
Terveyden osa-alueiden 
ja 
arjen terveystottumuk-
sien 
tuntemus sekä niiden 
merkityksen pohtimi-
nen, 
ikäkauteen liittyvän kas-
vun ja 
kehityksen tunnistami-
nen ja 
kuvaaminen 

Oppilas osaa kuvata ter-
veyden 
osa-alueita ja antaa 
esimerkkejä siitä, miten 
terveyttä voidaan ar-
jessa 
edistää. 
Oppilas osaa kuvata 
elämänkulun eri vai-
heita ja 
selittää murrosikään liit-
tyviä 
keskeisiä kasvun ja kehi-
tyksen 
tunnuspiirteitä ja niiden 
yksilöllistä vaihtelua. 

 

Vuosiluokkaistetut tavoitteet 3-6lk. 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen 
osaaminen 

Opetuksen tavoite: 
 
T1 synnyttää ja ylläpitää 
oppilaan kiinnostusta 
ympäristöön ja 
ympäristöopin opiskeluun 
sekä auttaa oppilasta 
kokemaan kaikki 
ympäristöopin tiedonalat 
merkityksellisiksi itselleen. 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. 
luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ympäristöopin 
tiedonalojen merkityksestä. 

3. lk 4. lk 5. lk 6. lk 

Oppilas 
kiinnostuu 

Oppilas 
ymmärtää 

Oppilas 
ymmärtää 

Oppilas 
kokee kaikki 
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ympäristöön 
liittyvistä 
asioista. 

ympäristö-
opi 
n tiedonalo-
jen 
erilaisuuden. 

ympäristö-
opi 
n tiedonalo-
jen 
merkityksen 
yhteiskun-
nall 
e. 

ympäristö-
opi 
n tiedonalat 
merkityksel-
lis 
iksi itselleen 
ja osaa an-
taa 
niistä 
esimerkkejä. 

 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia 
opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjäntei-
sesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan 
omaa ympäristöopin osaamistaan 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille koko-
naisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa työsken-
nellä asetetun tavoit-
teen suuntaisesti 

Oppilas osaa työsken-
nellä pitkäjänteisesti 
asetetun tavoitteen 
suuntaisesti. 

Oppilas työskentelee 
pitkäjänteisesti omien 
opiskelutavoitteidensa 
saavuttamiseksi. 

Oppilas tunnistaa oman 
ympäristöopin osaami-
sensa ja osaa asettaa it-
selleen tavoitteita. 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1, L7 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehitty-
mistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikutta-
maan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestä-
vän kehityksenedistämiseksi ja arvostamaan kestä-
vän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän 
tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia te-
kijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiym-
päristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen 
ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti 
yhteisessä vaikuttamisprojektissa. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas tietää erilaisia 
keinoja lähiympäristön 
vaalimiseen. 
 

Oppilas ymmärtää kes-
tävän kehityksen käsit-
teen. 
 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla kes-
tävän tulevaisuuden ra-
kentamista tukevia ja 
uhkaavia tekijöitä. 
 

Oppilas osaa kuvata eri-
laisia vaikuttamiskeinoja 
kestävän kehityksen 
edistämiseksi ja toimii 
ohjatusti yhteisessä 
vaikuttamisprojektissa. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 
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Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L3, L7 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Kestävän kehityksen tiedot ja taidot 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä 
eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten 
ja muun toiminnan lähtökohtana 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysy-
myksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten 
ja muun toiminnan 
lähtökohdaksi. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa muodostaa 
eri aihepiireihin liittyviä 
kysymyksiä. 
 

Oppilas osaa muodostaa 
eri aihepiireihin liittyviä 
kysymyksiä. 
 

Oppilas osaa muodostaa 
eri aihepiireihin liittyviä 
kysymyksiä, joita käyte-
tään toiminnan lähtö-
kohtana. 

Oppilas osaa muodostaa 
eri aihepiireihin liittyviä 
kysymyksiä, joita voi-
daan kehittää tutkimus-
ten ja muun toiminnan 
lähtökohtana. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1, L7 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Kysymysten muodostaminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteutta-
maan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja doku-
mentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas 
osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yh-
dessä muiden kanssa. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas toteuttaa pieniä 
tutkimuksia. Hän mittaa 
ja havainnoi niiden tu-
loksia yksin ja muiden 
kanssa. 
 

Oppilas toteuttaa tutki-
muksia ja dokumentoi 
niiden tuloksia ohjeiden 
mukaisesti. 
 

Oppilas osaa toimia, 
havainnoida, mitata ja 
dokumentoida tuloksia 
ohjeiden mukaisesti. 
 

Oppilas suunnittelee 
itse tutkimuksia ja tul-
kitsee niiden tuloksia. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1, L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset 

 

Opetuksen tavoite: 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden 
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T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuh-
teita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri 
tavoin 
 

tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johto-
päätöksiä tuloksista. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas tunnistaa 
syyseuraussuhteita tut-
kimuksiensa pohjalta. 
 

Oppilas esittää tutki-
mustensa tuloksia ohjei-
den mukaisesti. 
 

Oppilas esittelee 
tutkimuksiaan ja niiden 
tuloksia eri tavoilla. 
 

Oppilas tekee 
johtopäätöksiä 
tutkimustuloksistaan. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1, L2, L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknolo-
gisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toiminta-
periaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten 
sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa 
esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa 
työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä 
toimien. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas kokeilee ja 
käyttää teknologisia 
sovelluksia. 
 

Oppilas kokeilee ja käyt-
tää teknologisia 
sovelluksia. 

Oppilas osaa kuvata 
joidenkin teknologisten 
sovellusten 
toimintaperiaatteita 
 

Oppilas työskentelee 
yhdessä muiden kanssa 
teknologisessa ongel-
manratkaisussa, esimer-
kiksi oman sovelluksen 
keksiminen tai muu ko-
keilu. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S2-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L2, L3, L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja 
turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään 
ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoi-
tuksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien 
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja 
toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilan-
teissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä 
harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin 
eri tiedonalojen avulla. 
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3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas tutustuu 
erilaisiin 
turvallisuusohjeisiin. 
 

Oppilas osaa kuvata tur-
vallisuusohjeita ja 
toimintatapoja erilai-
sissa vaara- ja 
ensiaputilanteissa. 
 

Oppilas osaa toimia 
erilaisissa vaara- ja 
ensiaputilanteiden 
harjoituksissa. 
 

Oppilas tuntee 
keskeisiä hyvinvointiin 
ja turvallisuuteen 
liittyviä telijöitä. Hän 
harjoittelee niiden 
perustelemista 
ympäristöopin eri 
tiedonalojen avulla. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L3 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä 
liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakenne-
tussa ympäristössä 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja 
rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. 
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohja-
tusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas liikkuu 
lähiympäristössä ja te-
kee havaintoja. 
 

Oppilas osaa toimia 
luonnossa ohjeiden mu-
kaan. 
 

Oppilas osaa liikkua 
luonnossa ja suorittaa 
tutkimuksia ryhmän jä-
senenä. 
 

Oppilas osaa retkeillä 
luonnossa. Hän osaa 
tehdä tutkimuksia ym-
päristössä ohjatusti sekä 
yksin että ryhmän jäse-
nenä. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S2-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L3 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella 
ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuoro-
vaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan 
itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan 
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tuntei-
taan 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä 
toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tun-
teiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toi-
mintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri 
rooleissa. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa ilmaista it-
seään 

Oppilas osaa toimia eri-
laisissa 

Oppilas osaa ilmaista 
omia tunteitaan. Hän 

Oppilas osaa kuvata 
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ja kuunnella muita eri-
laisissa vuorovaikutusti-
lanteissa. Hän harjoitte-
lee kohteliasta käytöstä 
ja tunteiden säätelyä. 
 

rooleissa vuorovaikutus-
tilanteissa. Hän osaa ku-
vata kohteliaaseen käy-
tökseen liittyviä asioita. 
 

tuntee keinoja, joilla 
säädellä niitä. 
 

esimerkkien avulla ryh-
mässä toimimiseen, 
kohteliaaseen käytök-
seen sekä tunteiden 
ilmaisuun ja niiden sää-
telyyn liittyviä toiminta-
malleja ja harjoittelee 
niiden soveltamista eri 
rooleissa. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L2, L3 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja sää-
tely 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintä-
teknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja 
esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa 
tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuk-
sen välineenä. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas harjoittelee 
käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa tie-
tojen hankinnassa. 
 

Oppilas osaa käyttää 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa tiedon hankin-
nassa, käsittelyssä ja 
esittämisessä. 
 

Oppilas osaa käyttää 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa turvallisesti tie-
don hankinnassa, käsit-
telyssä ja esittämisessä 
sekä vuorovaikutuksen 
välineenä. 
 

Oppilas osaa käyttää 
tietoviestintäteknolo-
giaa tutkimusprosessin 
eri vaiheissa ja vuoro-
vaikutuksen välineenä 
vastuullisesti, turvalli-
sesti ja ergonomisesti. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L5, L4 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, 
ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympä-
ristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään 
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsit-
teiden täsmällistä käyttöä 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen 
toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 
tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 
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Oppilas tuntee ympäris-
töopin peruskäsitteitä. 
 

Oppilas kehittää käsite-
rakenteitaan ennakko-
käsityksistä kohti käsit-
teiden täsmällistä 
käyttöä. 
 

Oppilas osaa hahmottaa 
ympäristöä, ihmisen toi-
mintaa ja niihin liittyviä 
ilmiöitä ympäristöopin 
tiedonalojen keskeisillä 
käsitteillä. 
 

Oppilas osaa 
hahmottaa ympäristöä, 
ihmisen toimintaa ja 
niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin 
tiedonalojen keskeisillä 
käsitteillä ja omin 
sanoin. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Käsitteiden käyttö 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja 
tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan 
tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia 
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee 
abstraktien mallien käyttöä. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas ymmärtää 
konkreettisia malleja, 
joiden avulla voidaan 
tulkita ja selittää 
ihmistä, ympäristöä ja 
niiden ilmiöitä. 
 

Oppilas osaa käyttää ja 
ymmärtää konkreettisia 
malleja, joiden avulla 
voidaan tulkita ja selit-
tää ihmistä, ympäristöä 
ja niiden ilmiöitä. 
 

Oppilas osaa tehdä 
erilaisia malleja, joiden 
avulla voidaan tulkita ja 
selittää ihmistä, 
ympäristöä ja niiden 
ilmiöitä. Oppilas harjoit-
telee abstraktien 
mallien käyttöä. 
 

Oppilas osaa käyttää ja 
tulkita erilaisia 
konkreettisia malleja. 
Oppilas harjoittelee 
abstraktien mallien 
käyttöä. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L1, L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Mallien käyttäminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tie-
toa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä 
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti 
tietolähteitä ja näkökulmia 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä 
ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas 
harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista 
ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas harjoittelee 
tietojen hakemista 
erilaisista tietolähteistä. 

Oppilas osaa valita joita-
kin luotettavia tietoläh-
teitä. 

Oppilas osaa hakea 
tietoa erilaisista 
tietolähteistä ja valita 

Oppilas harjoittelee 
erilaisten näkemysten 
perustelemista ja osaa 
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  joitakin luotettavia 
tietolähteitä. Hän 
harjoittelee erilaisten 
näkemysten 
perustelemista. 
 

nimetä eroja eri 
näkökulmissa. Oppilas 
osaa hakea tietoa 
erilaisista tietolähteistä 
ja valita joitakin 
luotettavia tietolähteitä. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L2, L4, L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden 
ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen 
ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen 
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtä-
miseen 
 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa 
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia 
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen 
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua 
yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa 
pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, 
elintoiminnat ja kehityksen. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa 
havainnoida luontoa, 
tunnistaa yleisimpiä 
kasvi- ja eläinlajeja ja 
niiden tunnusomaisia 
elinympäristöjä. Oppilas 
osaa tutkia yksinkertai-
silla kokeilla 
kasvien kasvua yhdessä 
muiden kanssa 
 

Oppilas osaa havain-
noida luontoa, tunnis-
taa yleisimpiä kasvi- ja 
eläinlajeja ja niiden 
tunnusomaisia elinym-
päristöjä. Oppilas osaa 
tutkia kokeellisesti kas-
vien kasvua yksin ja 
yhdessä muiden kanssa. 
 

Oppilas osaa 
pääpiirteittäin kuvata 
ihmisen rakenteen, 
elintoiminnat ja 
kehityksen. 
 

Oppilas osaa 
havainnoida luontoa, 
tunnistaa yleisimpiä 
kasvi- ja eläinlajeja ja 
niiden tunnusomaisia 
elinympäristöjä. Oppilas 
laatii ohjatusti pienen 
kasvion. Oppilas osaa 
tutkia kokeellisesti 
kasvien kasvua yksin ja 
yhdessä muiden 
kanssa. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1, S3-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen 
tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, 
hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maail-
maa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita 
geomediataitoja 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää 
omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan 
alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa 
kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. 



313 
 

  

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa käyttää 
yksinkertaista karttaa 
oman ympäristönsä 
hahmottamisen 
välineenä. 
 

Oppilas ymmärtää esim. 
fyysisen kartan 
merkintöjä. Hän, hah-
mottaa opiskelemiaan 
alueita 
ja osaa lukea esim. vä-
estökarttaa. 
 

Oppilas hahmottaa 
koko maapallon 
karttakuvaa. Hän osaa 
tulkita esim. ilmasto- ja 
teemakarttoja. 
 

Oppilas osaa tunnistaa 
eri aluetasot, jäsentää 
omaa ympäristöään ja 
hahmottaa 
opiskelemiaan alueita 
esim. erilaisten 
maantieteellisten 
tilastojen avulla. Hän 
hahmottaa koko 
maapallon karttakuvaa 
sekä osaa kuvata 
alueellista 
monimuotoisuutta 
maapallolla. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S3-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L5 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Maantiedon tiedonala: Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut 
geomediataidot 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja se-
littämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä rakentamaan perustaa 
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia 
fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä 
selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa 
esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa 
havainnoida ja kuvata 
yksinkertaisia 
fysikaalisia ilmiöitä 
arjessa ja luonnossa. 
 

Oppilas osaa havain-
noida ja kuvata yksin-
kertaisia 
fysikaalisia ilmiöitä ar-
jessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä har-
joittelee niihin liittyviä 
selityksiä. 
 

Oppilas osaa 
havainnoida ja kuvata 
yksinkertaisia 
fysikaalisia ilmiöitä 
arjessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä 
harjoittelee niihin 
liittyviä selityksiä. 
Oppilas osaa käyttää 
energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä arkisissa 
tilanteissa. 
 

Oppilas osaa käyttää 
energia-, voima- ja 
liikekäsitteitä arkisissa 
tilanteissa ja antaa 
esimerkkejä energian 
säilymisen 
periaatteesta. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1, S4-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 
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Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja 
selittäminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja se-
littämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuk-
sia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa 
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja 
tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee 
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää 
aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi 
veden kiertokulkua tai kierrätystä. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas osaa 
havainnoida ja kuvata 
tuttujen aineiden, esim. 
veden, ominaisuuksia ja 
olomuotoja. Hän 
tutustuu veden 
kiertokulkuun. 
 

Oppilas osaa havain-
noida ja kuvata olomuo-
toja ja tuttujen aineiden 
ominaisuuksia sekä har-
joittelee niihin liittyviä 
selityksiä 
 

Oppilas osaa selittää 
kemiallisia ilmiöitä, 
aineiden ominaisuuksia 
ja muutoksia. 
 

Oppilas osaa selittää 
aineen säilymisen 
periaatteen avulla 
esimerkiksi veden 
kiertokulkua tai 
kierrätystä. 
 

Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S2,S4-S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja 
selittäminen 

 

Opetuksen tavoite: 
 
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-
alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä 
elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä 
kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoit-
telemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan ar-
jessa 
 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. luokan lopussa: 
 
Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja 
antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan 
arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun 
eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä 
keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja 
niiden yksilöllistä vaihtelua. 
 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

Oppilas ymmärtää arjen 
terveystottumusten 
merkityksen hyvinvoin-
nille. 
 

Oppilas osaa kuvata ter-
veyden osa-alueita. Hän 
tietää. miten terveyttä 
voi arjessa edistää. 
 

Oppilas osaa kuvata 
elämänkulun eri 
vaiheita ja selittää 
murrosikään liittyviä 
keskeisiä kasvun ja 
kehityksen 
tunnuspiirteitä ja niiden 
yksilöllistä vaihtelua. 
 

Oppilas osaa kuvata 
terveyden osa-alueita ja 
antaa esimerkkejä siitä, 
miten terveyttä voidaan 
arjessa edistää. Oppilas 
osaa kuvata 
elämänkulun eri 
vaiheita ja selittää 
murrosikään liittyviä 
keskeisiä kasvun ja 
kehityksen 
tunnuspiirteitä ja niiden 
yksilöllistä vaihtelua. 
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Tavoitteeseen liittyvät 
sisällöt 

S1-S3,S6 

Tavoitteeseen liittyvä 
laaja-alainen osaaminen 

L3 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa-alueiden ja arjen 
terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, 
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen 

 
 

14.4.6 Uskonto 
  
Uskonto  

Oppiaineen tehtävä  

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- 

ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 

uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppi-

laita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Ope-

tuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. 

Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten 

sisällä, että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toi-

sen pyhää.  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetun-

temusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus 

antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen 

ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuul-

liseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Ope-

tuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eetti-

siin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tu-

tustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään 

nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja 

käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.  

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. 

Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan 

syrjintää vastaan.  

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen 

oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käy-
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tetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuo-

rovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mah-

dollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmä-

projekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää 

koulussa edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6  

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden 

erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtä-

mistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja 

vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6  

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan 

oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia 

tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä 

muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito 

ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti 

huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.  

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä. 

Vuosiluokka 3 
 
Uskonnon tavoitteet ja sisällöt  

Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen 
toteutussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

T1 Ohjata oppilasta 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin 
sekä keskeisiin oppeihin 
 
T2 Ohjata oppilas 
tutustumaan opiskelta-
van uskonnon rituaalei-
hin ja tapoihin sekä py-
hiin paikkoihin ja raken-
nuksiin 
 
T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

- Raamatun käyttöön 
tutustuminen 
 
- uskon ja tiedon perus-
luonne 
 
- rukous 
 
- kirkon pyhät toimituk-
set 
 
- Vanhan testamentin 
keskeisiä kertomuksia 
 
- Kymmenen käskyä 
 
- Herran siunaus 
 
- virret ja hengelliset 
laulut 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
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T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyt-
täytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskon-
nollisissa tilaisuuksissa 
ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia näkemyksi-
ään 

 
- kirkkovuosi 
 
- kirkkoarkkitehtuuri 

T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin jakatsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 

S2 Uskontojen maailma 
S3 Hyvä elämä 

-lähiympäristön 
uskonnollinen elämä ja 
uskonnolliset yhteisöt 
 
- suvaitsevaisuus 
 
- maailman uskonnolli-
nen monimuotoisuus 
 
- uskonnottomuus 
 
- kultainen sääntö 
yleismaailmallisena 
elämänohjeena 
 
- eettisiä opetuksia 
 

L1-L7 
L2, L4-L7 
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T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä 
niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään asian-
mukaisesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia 
näkemyksiään 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 

- ihmisarvo, ihmisten 
samanarvoisuus 
 
- elämän kunnioittami-
nen 
 
- luonnon vaaliminen 
 
- Ihmisoikeusetiikka 
 
- omat arvot ja valinnat 
 
- globaali vastuu 
 
- vastuu ja vapaus 
 
- tunnetaidot ja arkipäi-
vän etiikka 
 
- asiallinen käyttäytymi-
nen uskonnollisissa tilai-
suuksissa 
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käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, 
kristinuskoon ja islamiin 
sekä niiden vaikutuk-
seen ja historiaan Eu-
roopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään 
asianmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa ti-
laisuuksissa ja tilan-
teissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
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vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia 
näkemyksiään 
 
T12 Auttaa ja tukea op-
pilasta muodostamaan 
ja vahvistamaan myön-
teistä maailmankatso-
musta, itsetuntoa ja 
luottamusta 
elämään 
 
 

 
 

Vuosiluokka 4 
 

Uskonnon tavoitteet ja sisällöt 

 

Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen 
toteutussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

T1 Ohjata oppilasta 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä kes-
keisiin oppeihin 
 
T2 Ohjata oppilas 
tutustumaan opiskelta-
van uskonnon rituaalei-
hin ja tapoihin sekä py-
hiin paikkoihin ja raken-
nuksiin 
 
T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

- Raamatun henkilöitä ja 
heidän elämäntehtävi-
ään 
 
- Raamatun käyttö 
 
- Evankeliumit 
 
- Raamatun vertausku-
vallisuus 
ja yhteys kulttuuriin 
 
- Uuden testamentin 
keskeisiä 
kertomuksia 
 
- virret ja hengelliset 
laulut 
 
- kirkkovuoden juhlat, 
symbolit 
 
- oman seurakunnan 
toimintamuodot 
 
- Marian kappeli 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, 
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perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyt-
täytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskon-
nollisissa tilaisuuksissa 
ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia 
näkemyksiään 

T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään 
uskontoa koskevaa tie-
toaerilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä 
niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 

S2 Uskontojen maailma 
S3 Hyvä elämä 

-kristinuskon vaikutus 
yhteiskunnassa 
 
- luterilaiset ja ortodok-
sit, katoliset 
 
- helluntailaiset 
 
- oppilaiden kokemuk-
sista ja elämäntilan-
teista nousevia elämään 
ja kuolemaan liittyviä 
asioita 
 
- lähiympäristön 
uskonnollinen elä-
mäsuvaitsevaisuus 
 
- Lasten oikeuksien sopi-
mus 
 
- uskontojen maailma 
 
- vapaus ja vastuu 

L1-L7 
L2, L4-L7 
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T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään 
asianmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa ti-
laisuuksissa 
ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin 
sekä eri uskontoja yh-
distäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien 
sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhtei-
sön näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
perustelemaan omia 
näkemyksiään 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa erilai-
sista lähteistä 
 
T6 Ohjata oppilasta 

 
- omien valintojen taus-
talla vaikuttavat arvot 
 
- oman mielipiteen ra-
kentava ilmaisu 
 
- tunnetaidot ja arkipäi-
vän etiikka 
 
- kultainen sääntö, rak-
kauden kaksoiskäsky ja 
kymmenen käskyä 
 
- asiallinen käyttäytymi-
nen uskonnollisissa tilai-
suuksissa 



323 
 

tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä 
niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyt-
täytymään asianmukai-
sesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia näkemyksi-
ään 
 
T12 Auttaa ja tukea op-
pilasta muodostamaan 
ja vahvistamaan myön-
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teistä maailmankatso-
musta, itsetuntoa ja 
luottamusta 
elämään 

 
 

Vuosiluokka 5 
 
Uskonnon tavoitteet ja sisällöt 

 

Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen 
toteutussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

T1 Ohjata oppilasta 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin 
sekä keskeisiin 
oppeihin 
 
T2 Ohjata oppilas 
tutustumaan opiskelta-
van uskonnon rituaalei-
hin ja tapoihin sekä py-
hiin paikkoihin ja raken-
nuksiin 
 
T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään 
uskontoa koskevaa tie-
toa erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään asian-
mukaisesti erilaisissa 

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

- Raamatun käyttö, tie-
donhaku 
 
- kristillisiä toimituksia  
 
- Kirkon synty, alku-
kirkko 
 
- reformaatio 
 
- Isä meidän-rukous, 
rakkauden kaksoiskäsky 
ja kultainen sääntö kris-
tillisen maailmankatso-
muksen perustana 
 
- kristilliset kirkkokun-
nat 
 
- kirkkotaide ja 
kirkkoarkkitehtuuri 
 
- virret ja hengellinen 
musiikki 
 
- Raamatun vuorovaiku-
tus taiteen, tieteen ja 
kulttuurin 
kanssa 
 
- Kittilän siunauskappeli 
ja hautausmaa 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
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uskonnollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia näkemyksi-
ään 

T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja 
vertauskuvallisuutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä niiden 
vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä käyt-
täytymään asianmukai-
sesti erilaisissa uskon-
nollisissa tilaisuuksissa 
ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 

S2 Uskontojen maailma 
S3 Hyvä elämä 

- lähimmäisenrakkaus 
 
- pyhyys eri uskonnoissa 
 
- Abrahamin lapset 
 
- diakonia 
 
- Lähetyskäsky, lähetys-
työ 
 
- lähetystyö Kittilän 
seurakunnassa 
 
- Suomen ja Euroopan 
uskonnollinen katsomus 
ja nykytila 
 
- arkipäivän etiikka 
 
- vapaus ja vastuu 
 
- kultaisen säännön 
etiikka 
 
- ihmisoikeusetiikka 
 
- ihmisarvo 
 
- YK:n lapsenoikeuksien 
sopimus 
 
- luonnon vaaliminen 
 

L1-L7 
L2, L4-L7 
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perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
perustelemaan omia 
näkemyksiään 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä 
niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään 

- oppilaan omat 
elämänvalinnat 
 
- eettinen keskustelu ja 
omien näkemyksien pe-
rusteleminen 
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asianmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa ti-
laisuuksissa ja tilan-
teissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisoi-
keuksiin ja erityisesti 
YK:n Lapsen oikeuksien 
sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhtei-
sön näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
perustelemaan omia 
näkemyksiään 
 
T12 Auttaa ja tukea op-
pilasta 
muodostamaan ja 
vahvistamaan myön-
teistä 
maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja luotta-
musta 
elämään 

 
 

Vuosiluokka 6 
 



328 
 

Arviointikriteerit vuosiluokan 6 päätteeksi arvosanaa 8 varten 
  
Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvo-

sanaa kahdeksan varten 

Tavoitteet Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kah-
deksan 
osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin kir-
joihin ja kertomuksiin 
sekä keskeisiin 
oppeihin 

S1 Uskontoa koskevan tie-
don hallitseminen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa nimetä 
opiskeltavan uskonnon 
lähteitä ja tekstejä sekä 
kuvata niiden keskeisiä 
sisältöjä. 

T2 ohjata oppilas tutus-
tumaan opiskeltavan us-
konnon rituaaleihin ja ta-
poihin ja pyhiin paikkoi-
hin ja rakennuksiin 

S1 Uskontoa koskevan tie-
don hallitseminen, 
uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkien avulla 
opiskeltavan uskonnon 
keskeisistä rituaaleista, 
tavoista ja pyhistä pai-
koista sekä kuvata nii-
den merkitystä. 

T3 auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnolli-
sen kielen erityispiirteitä 
ja vertauskuvallisuutta 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analysointi 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä uskonnolli-
sesta kielestä ja sen 
vertauskuvallisuudesta 

T4 ohjata oppilas etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 

S1, S2, S3 Oppimaan oppimisen 
taidot uskonnon opiske-
lussa 

Oppilas osaa hakea tie-
toa useasta lähteestä. 
Oppilas harjoittelee ar-
vioimaan löytämänsä 
tiedon luotettavuutta ja 
objektiivisuutta. 

T5 opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen ja 
Euroopan uskonnollisiin 
ja katsomuksellisiin juu-
riin ja nykytilaan 

S1, S2 Uskontoa ja kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa us-
kontojen 
merkityksiä yhteiskun-
tien kehityksessä, kult-
tuurissa ja mediassa ja 
osaa antaa niistä 
esimerkkejä. 
Hän osaa kuvata suo-
malaisen ja eurooppa-
laisen uskonnollisuuden 
juuria pääpiirteissään. 

T6 ohjata oppilas tutus-
tumaan juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja islamiin 
ja niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 

S2, S3 Uskontoa ja kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata 
juutalaisuuden, kristin-
uskon ja 
islamin pääpiirteet sekä 
niiden 
keskinäiset suhteet. 

T7 kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 

S1, S2, S3 Uskonnon moniluku-
taito 

Oppilas tietää, miten 
toimitaan ja pyrkii toi-
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käyttäytymään 
asianmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa 

mimaan asianmukai-
sesti ja kunnioittavasti 
erilaisissa 
uskonnollisissa tilan-
teissa ja 
paikoissa. 

T8 ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
eettisiin periaatteisiin 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tunnistaa ja 
osaa nimetä opiskelta-
van uskonnon 
eettisiä opetuksia sekä 
uskontoja ja katsomuk-
sia yhdistäviä eettisiä 
periaatteita. 

T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimukseen sisälty-
viä arvoja yksilön ja yh-
teisön näkökulmasta 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n Lap-
sen oikeuksien sopi-
muksen keskeisen sisäl-
lön ja osaa 
kertoa esimerkkejä 
ihmisoikeuksista. 

T10 ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eettis-
ten periaatteiden ja kes-
tävän tulevaisuuden nä-
kökulmasta 

S2, S3 Eettinen pohdinta Oppilas osaa kertoa ar-
jen esimerkkejä kestä-
vän tulevaisuuden ra-
kentamisesta. 
Hän osaa soveltaa 
opiskelemansa uskon-
non periaatteita 
omassa pohdinnassaan. 

T11 luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
harjoitella perustele-
maan omia näkemyksi-
ään 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuorovaiku-
tuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhtei-
seen keskusteluun, 
osaa kuunnella 
toisia ja ilmaista itseään 
 

T12 auttaa ja tukea oppi-
lasta muodostamaan ja 
vahvistamaan myön-
teistä maailmankatso-
musta, 
itsetuntoa ja luottamusta 
elämään 

S3  Ei vaikuta arvosanan 
muodostumiseen. Oppi-
laita ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

 
 

Uskonnon tavoitteet ja sisällöt 6. luokalla 

Valtakunnalliset tavoit-
teet 

Sisältöalue Kuntakohtainen 
toteutussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 
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T1 Ohjata oppilasta 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja kertomuksiin 
sekä keskeisiin 
oppeihin 
 
T2 Ohjata oppilas 
tutustumaan opiskelta-
van uskonnon rituaalei-
hin ja tapoihin sekä py-
hiin paikkoihin ja raken-
nuksiin 
 
T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja 
nykytilaan 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään asian-
mukaisesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilai-
suuksissa- ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-

S1 Suhde omaan uskon-
toon 

- Raamatun käyttö 
 
- kristillisiä toimituksia 
 
- Usko ja tiede 
 
- kirkkosymboliikka 
 
- Tutustutaan syvälli-
semmin Kittilän kirk-
koon 
 
- kirkkotaide 
 
- protestanttiset kirkot 
 
- herätysliikkeet Suo-
messa 

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 
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sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
perustelemaan omia 
näkemyksiään 

T3 Auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnol-
lisen kielen erityispiir-
teitä ja vertauskuvalli-
suutta 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T5 Opastaa oppilasta 
perehtymään Suomen 
ja Euroopan uskonnolli-
siin ja katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä niiden 
vaikutukseen ja histori-
aan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään 
asianmukaisesti erilai-
sissa uskonnollisissa ti-
laisuuksissa ja tilan-
teissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimukseen 
sisältyviä arvoja 

S2 Uskontojen maailma 
S3 Hyvä elämä 

- lähimmäisenrakkaus 
 
- pyhyys eri uskonnoissa 
 
- Suomen herätysliikket 
 
- muut kristilliset seura-
kunnat 
 
- kristinuskosta irtautu-
neet liikkeet 
 
- maailmanuskonnot 
 
- arkipäivän etiikka 
 
- vapaus ja vastuu 
 
- kultaisen säännön 
etiikka 
 
- ihmisoikeusetiikka 
 
- ihmisarvo 
 
- YK:n lapsenoikeuksien 
sopimus 
 
- luonnon vaaliminen 
 
- oppilaan omat 
elämänvalinnat 
 
- eettinen keskustelu ja 
omien näkemyksien pe-
rusteleminen 

L1-L7 
L2, L4-L7 
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yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä 
perustelemaan omia 
näkemyksiään 
 
T4 Ohjata oppilasta etsi-
mään, arvioimaan ja 
käyttämään uskontoa 
koskevaa tietoa 
erilaisista lähteistä 
 
T6 Ohjata oppilasta 
tutustumaan juutalai-
suuteen, kristinuskoon 
ja islamiin sekä 
niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 
 
T7 Kannustaa oppilasta 
kunnioittamaan omaa ja 
toisen pyhää sekä 
käyttäytymään asian-
mukaisesti erilaisissa 
uskonnollisissa tilai-
suuksissa 
ja tilanteissa 
 
T8 Ohjata oppilas 
perehtymään opiskelta-
van uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri us-
kontoja yhdistäviin 
periaatteisiin 
 
T9 Ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
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ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oi-
keuksien 
sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhtei-
sön näkökulmasta 
 
T10 Ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään 
valintoja ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja eet-
tisten periaatteiden ja 
kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta 
 
T11 Luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia keskus-
tella eettisistä kysymyk-
sistä, ilmaista rakenta-
vasti ajatuksiaan ja tun-
teitaan sekä perustele-
maan omia 
näkemyksiään 
 
T12 Auttaa ja tukea op-
pilasta muodostamaan 
ja vahvistamaan myön-
teistä maailmankatso-
musta, itsetuntoa ja 
luottamusta 
elämään 

 

14.4.7 Elämänkatsomustieto  
 

Elämänkatsomustieto 
 
Oppiaineen tehtävä  

Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää. Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja 

tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Kat-

somuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuripe-

rinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivi-

sesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on 

keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-
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kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-

säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajui-

sena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.  

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimi-

sen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentai-

toja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea oppilaiden 

pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden 

eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja 

niiden perusteita.  

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin psyykkinen 

ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Työsken-

telyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä oppimisympäristöä kehitetään erilaiset 

oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan 

ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, 

musiikilla, kuvataiteella ja draamalla. Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digi-

talisoituminen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, 

kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa. Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuoro-

vaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventy-

miseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa. 

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6  

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään 

rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä 

tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen 

tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden 

kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.  

Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suh-

teessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. 

vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointi-

kriteereitä. 

 

Vuosiluokat 3-6 
 
Vuosiluokat 3-6 
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Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

Luokka-aste Oppiaineen 
valtakunnalli-
set tavoitteet 
vuosiluokilla 
3-6 

Oppiaineen 
paikallinen ta-
voite 

Tavoitteisiin 
liittyvät keskei-
set sisällöt 

Kuntakohtai-
nen toteutus-
suunnitelma 

Laaja-alainen 
osaaminen 

3. lk 
5. lk 

T1 Luoda 
edellytyksiä 
oppilaan eet-
tisten ajattelun 
taitojen kehit-
tämiselle ja 
kannustaa 
oppilasta 
soveltamaan 
eettisiä peri-
aatteita arjen 
tilanteisiin 

T1 Luoda 
edellytyksiä 
oppilaan eet-
tisten ajattelun 
taitojen kehit-
tämiselle ja 
kannustaa 
oppilasta 
soveltamaan 
eettisiä peri-
aatteita 
arjen tilantei-
siin 

S1-S4 
 
- toisen 
kohtaamisen 
harjoittelu 

- Tutkitaan lap-
sen arjessa 
kohtaamia 
eettisiä tilan-
teita, esim. kiu-
saaminen 

L1, L2, L3,L7 

4. lk 
6. lk 

T2 Ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan ja arvioi-
maan väitteitä 
ja niiden 
perusteluita 

T2 Ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan ja 
arvioimaan 
väitteitä ja nii-
den peruste-
luita 

S1-S4 
 
- harjoitellaan 
oman näke-
myksen perus-
telemista 

- omien 
mielipiteiden 
perustelujen 
harjoittelua, 
esim. 
väittelytilanne 

L1, L4, L5 

4. lk 
6. lk 

T3 Edistää op-
pilaan kykyä oi-
valtaa asioiden 
välisiä suhteita 
ja kehittää 
ajatteluaan 

T3 Edistää op-
pilaan kykyä oi-
valtaa asioiden 
välisiä suhteita 
ja kehittää 
ajatteluaan 

S1-S3 
 
- tietämisen, 
uskomisen ja 
luulemisen 
merkitysten ja 
erojen pohti-
minen 

omien 
ennakkokäsi-
tysten tutkimi-
nen ja niiden 
paikkansapitä-
vyyden selvit-
täminen 

L1, L4 

3. lk 
5. lk 

T4 Ohjata oppi-
lasta kanta-
maan vastuuta 
itsestä, toisista 
ihmisistä ja 
luonnosta 

T4 Ohjata oppi-
lasta kanta-
maan vastuuta 
itsestä, toisista 
ihmisistä ja 
luonnosta 

S1-S3 
 
- vapauden ja 
vastuun tutki-
minen 

- valintojen 
vaikutus 
omassa 
elämässä 

L3, L7 

4. lk T5 Ohjata oppi-
las tutustu-
maan suoma-
laiseen, eu-
rooppalaiseen 
ja maailman 
kulttuuriperin-
töön sekä 
hahmottamaan 
kulttuurista 
moninaisuutta 

T5 Ohjata oppi-
las tutustu-
maan suoma-
laiseen, eu-
rooppalaiseen 
ja maailman 
kulttuuriperin-
töön sekä 
hahmottamaan 
kulttuurista 
moninaisuutta 

S2-S4 
 
- perehdytään 
suomalaiseen 
kulttuuriin 

-tutustuminen 
paikalliseen 
kulttuuriperin-
töön esim. pai-
kalliset taiteili-
jat 
 
- uusien 
kulttuuristen 
ilmiöiden 
oivaltamista 

L2, L4, L5 
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ilmiönä ilmiönä 

5. lk T6 Tukea oppi-
lasta 
rakentamaan 
katsomuksel-
lista ja 
kulttuurista 
yleissivistystä 

T6 Tukea oppi-
lasta 
rakentamaan 
katsomuksel-
lista ja 
kulttuurista 
yleissivistystä 

S1-S4 
 
- paikalliseen 
kulttuuriin 
tutustuminen 

- projektityö, 
esim. 
valokuvien/ 
haastattelui-
den 
kautta 

L1, L2 

4. lk 
6. lk 

T7 Ohjata oppi-
lasta 
suunnittele-
maan ja 
arvioimaan 
omaa 
katsomuksel-
lista 
oppimistaan 

T7 Ohjata oppi-
lasta 
suunnittele-
maan ja 
arvioimaan 
omaa 
katsomuksel-
lista 
oppimistaan 

S1-S4 
 
- erilaisiin elä-
mänja 
maailmankat-
somu 
ksiin perehty-
minen 

- kannustetaan 
oppilasta 
suunnittele-
maan ja 
arvioimaan 
omaa 
katsomuksel-
lista 
oppimistaan 

L1, L2, L5 

6. lk T8 Rohkaista 
oppilasta 
ilmaisemaan 
katsomustaan 
ja kuuntele-
maan muiden 
katsomukselli-
sia 
kannanottoja 

T8 Rohkaista 
oppilasta 
ilmaisemaan 
katsomustaan 
ja kuuntele-
maan muiden 
katsomukselli-
sia 
kannanottoja 

S1-S3 
 
- harjoitellaan 
erilaisten 
näkökulmien 
arvostamista 

- esitys itseä 
kiinnostavasta 
katsomukselli-
sesta aiheesta 
sekä siitä 
keskustelemi-
nen 

L2, L7 

3. lk 
5. lk 

T9 Ohjata oppi-
las tuntemaan 
YK:n yleismaa-
ilmalliseen 
ihmisoikeuk-
sien julistuk-
seen perustu-
vaa ihmisoi-
keusetiikkaa 
, erityisesti lap-
sen oikeuksia 

T9 Ohjata oppi-
las tuntemaan 
YK:n yleismaa-
ilmalliseen 
ihmisoikeuk-
sien julistuk-
seen perustu-
vaa ihmisoi-
keusetiikkaa 
, erityisesti lap-
sen oikeuksia 

S3 
 
- perehdytään 
lasten oikeuk-
siin pohtien nii-
den toteutu-
mista lähellä ja 
kaukaa 

-tutustuminen 
YK:n 
ihmisoikeusju-
listuk 
seen 

L2, L3 

3. lk T10 Rohkaista 
oppilasta 
toimimaan 
aloitteellisesti 
ja 
vastuullisesti 
omassa 
ympäristös-
sään 

T10 Rohkaista 
oppilasta 
toimimaan 
aloitteellisesti 
ja 
vastuullisesti 
omassa 
ympäristös-
sään 

S1-S4 
 
- tutkitaan ih-
misen 
ja luonnon 
tulevaisuutta 
sekä kestävää 
kehitystä 

- paikalliseen 
kierrätysjärjes-
telmään tutus-
tuminen 

L5, L6, L7 

 
 

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
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Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatuk-

set huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. 

Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, 

erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja nor-

min käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyk-

sen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin. 

S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kult-

tuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi 

yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Pe-

rehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja 

perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.  

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopi-

muksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin 

erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdy-

tään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arvioin-

tia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 

perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.  

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä 

pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia 

luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemys-

ten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. 

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaa-

vaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten 
 

Tavoitteet 
 
Opetuksen tavoitteena 
on 

Sisältöalueet Arvioinnin kohteet ope-
tuksessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen  

T1 luoda edellytyksiä 
oppilaan eettisten ajat-
telun taitojen kehittymi-
selle ja kannustaa 
oppilasta soveltamaan 
eettisiä 
periaatteita arjen tilan-
teisiin 

S1-S4 Käsitteiden hallinta ja 
soveltaminen 

Oppilas osaa selittää 
muutamia keskeisiä etii-
kan 
käsitteitä ja jäsentää nii-
den 
avulla joitakin elämässä 
kohtaamiaan eettisiä 
tilanteita. 

T2 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja arvioi-
maan väitteitä ja niiden 
perusteluita 

S1-S4 Väitteiden ja perustelui-
den tunnistaminen ja 
arviointi 

Oppilas osaa löytää 
keskustelusta väitteitä 
ja niiden perusteluja 
sekä pohtia 
perusteluiden 
asiaankuuluvuutta 
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T3 edistää oppilaan ky-
kyä oivaltaa asioiden vä-
lisiä suhteita ja kehittää 
ajatteluaan 

S1, S2, S3 Päättelytaidot Oppilas osaa tunnistaa 
virhepäättelyä ja korjata 
sen pohjalta omaa ajat-
teluaan 

T4 ohjata oppilasta 
kantamaan vastuuta it-
sestä, toisista ihmisistä 
ja luonnosta 

S1, S2, S3 Vastuullisen toiminnan 
tunteminen 

Oppilas osaa kuvata, 
mitä tarkoittaa itsestä, 
toisista ja luonnosta 
vastuun ottaminen 
sekä kertoa, mitä se tar-
koittaa omassa toimin-
nassa 

T5 ohjata oppilas tutus-
tumaan suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja 
maailman kulttuuripe-
rintöön sekä 
hahmottamaan kulttuu-
rista moninaisuutta il-
miönä 

S2, S3, S4 Tietojen ja käsitteiden 
hallinta 

Oppilas osaa nimetä ja 
selittää joitakin kulttuu-
riin liittyviä ilmiöitä suo-
malaisesta, eurooppa-
laisesta ja maailman 
kulttuuriperinnöstä. Op-
pilas osaa antaa esi-
merkkejä yhteisön tai 
yhteiskunnan 
kulttuurisesta 
moninaisuudesta 

T6 tukea oppilasta 
rakentamaan katsomuk-
sellista ja kulttuurista 
yleissivistystään 

S1-S4 Tietojen ja käsitteiden 
hallinta 

Oppilas osaa nimetä joi-
takin katsomusten ja 
kulttuurien tärkeimpiä 
piirteitä 

T7 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa 
katsomuksellista oppi-
mistaan 

S1-S4 Oppimaan oppimisen 
taidot 

Oppilas osaa asettaa 
opiskeluun liittyviä ta-
voitteita, pyrkii toimi-
maan tavoitteiden 
suunnassa ja arvioi nii-
den toteutumista sekä 
yksin että ryhmässä. 

T8 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan katsomus-
taan ja kuuntelemaan 
muiden katsomukselli-
sia kannanottoja 

S1,S2,S3 Vuorovaikutustaidot ja 
toiminta ryhmän jäse-
nenä  

Oppilas ilmaisee omaa 
katsomuksellista ajatte-
luaan rakentavasti ja 
osaa kuunnella 
toisten näkemyksiä ja 
kannanottoja. 

T9 ohjata oppilas tunte-
maan YK:n yleismaail-
malliseen ihmisoikeuk-
sien julistukseen 
perustuvaa ihmisoikeus-
etiikkaa, erityisesti 
lapsen oikeuksia 

S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n 
yleismaailmallisen 
ihmisoikeuksien julis-
tuksen keskeisen sisäl-
lön ja osaa kertoa esi-
merkkejä lapsen 
oikeuksista 
 

T10 rohkaista oppilasta 
toimimaan aloitteelli-
sesti ja vastuullisesti 
omassa ympäristössään 

S1-S4 Vaikuttamisen keinojen 
tunteminen 

Oppilas osaa etsiä ja ku-
vata joitakin vastuulli-
sen vaikuttamisen kei-
noja 



339 
 

14.4.8 Historia  
 

Historia  
 
Oppiaineen tehtävä  

Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä 

kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon 

avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn ar-

voa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena 

toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on 

tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmär-

täviksi yhteiskunnan jäseniksi.  

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja 

historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtö-

kohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla 

olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea 

ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituk-

sesta ja merkityksestä.  

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittä-

mään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tun-

nistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina.  

Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon luonteeseen, 

tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden kiinnostus mennyttä ai-

kaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen ope-

tuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.  

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi eri-

laisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden his-

torian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. 

Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintä-

teknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6  

Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään tulkintoja, 

vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. 

Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.  

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6  

Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään roh-

kaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia tulkintojaan. Arvioin-

nissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja 
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ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityi-

sesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen.  

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen 

edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen, toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroitu-

minen kulttuuriympäristöön, aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merki-

tyksen oivaltaminen ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa. 

Vuosiluokat 4 – 6 
  
Arviointikriteerit vuosiluokan 6 päätteeksi arvosanaa 8 varten  

Historian arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosa-

naa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteen op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asen-
teet 

   

T1 ohjata oppilasta 
kiinnostumaan histori-
asta tiedonalana ja 
identiteettiä rakenta-
vana oppiaineena 

S1-S5  Motivaation kehitty-
mistä ei käytetä arvosa-
nan muodostamisen pe-
rusteena. Oppilaita oh-
jataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia 

Tiedon hankkiminen 
menneisyydestä 

   

T2 johdattaa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
historian lähteitä 

S1-S5 Historian tietolähteiden 
tunnistaminen 

Oppilas osaa ohjatusti 
etsiä historiatietoa eri-
laisista tietolähteistä 

T3 ohjata oppilasta 
havaitsemaan historia-
tiedon tulkinnallisuuden 

S1-S5 Historiatiedon 
tulkinnallisuuden 
havaitseminen 

Oppilas osaa erottaa 
toisistaan faktan ja tul-
kinnan 

Historian ilmiöiden 
ymmärtäminen 

   

T4 auttaa oppilasta 
ymmärtämään erilaisia 
tapoja jakaa historia ai-
kakausiin sekä 
käyttämään niihin liitty-
viä historiallisia käsit-
teitä 

S1-S5 Kronologian ymmärrys Oppilas tunnistaa kes-
keiset historiaan liitty-
vät ajan jäsentämis-
muodot ja osaa 
antaa esimerkkejä eri ai-
kojen yhteiskunnille ja 
aikakausille 
ominaisista piirteistä. 

T5 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ihmisen 
toiminnan motiiveja 

S1-S5 Historiallinen empatia Oppilas pystyy eläyty-
mään menneen ajan ih-
misen asemaan ja ni-
meämään tämän toi-
minnan motiiveja. 
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T6 johdattaa oppilasta 
hahmottamaan erilaisia 
syitä ja seurauksia histo-
rian tapahtumille ja il-
miöille 

S1-S5 Syy- ja seuraussuhtei-
den hahmottaminen 
historiassa 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa antaa esimerkkejä 
historian ilmiöiden syy- 
ja seuraussuhteista. 

T7 auttaa oppilasta 
tunnistamaan muutok-
sia oman perheen tai 
yhteisön historiassa 
sekä ymmärtämään, mi-
ten samat muutokset 
ovat voineet tarkoittaa 
eri asioita eri 
ihmisille 

S1-S5 Muutoksen hahmotta-
minen 

Oppilas osaa kuvata 
muutoksia ja kertoa, 
miksi muutos ei ole 
sama kuin edistys. Oppi-
las osaa kuvata 
joidenkin esimerkkien 
avulla, miten muutos ei 
ole merkinnyt 
samaa eri ihmisten ja 
ryhmien 
näkökulmasta 
 

T8 harjaannuttaa oppi-
lasta hahmottamaan 
jatkuvuuksia 
historiassa 

S1-S5 Jatkuvuuden tunnista-
minen 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ilmiöiden 
jatkuvuudesta eri 
aikakaudesta toiseen 

Historiallisen tiedon 
käyttäminen 

   

T9 ohjata oppilasta 
esittämämään muutok-
sille syitä 

S1-S5 Syy- ja seuraus-suhteen 
kuvaileminen 

Oppilas osaa kuvailla 
pääpiirteissään joiden-
kin historian ilmiöiden 
syy- ja seuraussuhteita. 

T10 ohjata oppilasta 
selittämään, miten tul-
kinnat saattavat muut-
tua uusien lähteiden tai 
tarkastelutapojen 
myötä 

S1-S5 Tulkintojen selittäminen Oppilas osaa selittää joi-
denkin esimerkkien 
avulla, miksi 
sama tapahtuma tai il-
miö voidaan tulkita eri 
tavoin 

T11 ohjata oppilasta 
selittämään ihmisen toi-
mintaa 

S1-S5 Ihmisen toiminnan 
selittäminen 

Oppilas osaa esittää 
käsiteltävästä asiasta 
kertomuksen siten, että 
hän selittää tapahtu-
man tai ilmiön 
eri toimijoiden kannalta. 

 
 

Historia vuosiluokat 4 - 6  
 

HISTORIAN OPPISISÄLLÖT ALAKOULUSSA  

 Historiaa ovat kaikki menneisyyden tapahtumat.  

 Historia on todellisuutta, mikä kerran on tapahtunut.  

 Historia on menneisyyttä tutkiva tiede.  
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 Se on ihmisen toimintaa ja tekoja, joista on jäänyt merkkejä ja todisteita jälkipolville, jotka tutkivat 

ja tulkitsevat niitä.  

 Se on historiantutkimuksen lähteiden (muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun 

ympäristön merkityksien) kriittistä tulkintaa. 

 Historiantutkimuksen kohteena ovat myös menneiden aikojen arvot, asenteet, aatteet ja mentali-

teetit.  

 Suomen kansan historia kertoo oman maamme menneisyydestä. 

Valtakunnalliset 
tavoitteet, sisältöalueet ja laaja-alainen osaaminen 

KUNTAKOHTAINEN TOTETUSSUUNNITELMA 
 
4. lk. 
- oman suvun historia 
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty 
- jääkausi 
- Suomen asuttaminen 
- kivikaudesta pronssikauteen 
- maapallon asuttaminen 
- maanviljelyn aloittaminen 
- suurten jokilaaksojen ensimmäiset korkeakult-
tuurit ja 
kaupungit 
 
5 lk. 
- oman kylän historia 
S2 Vanha aika ja antiikin perintö 
- Antiikin Egyptin yhteiskunta ja kulttuuri 
- Antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kult-
tuuri 
- antiikin perintö 
S3 Keskiaika 
b) keskiaika Pohjolassa 
- historiallinen aika alkaa Suomessa 
- kristinuskon tulo Suomeen 
- keskiaikainen maailmankuva ja kirkon vaikutus 
- Suomen liittäminen Ruotsin yhteyteen 
S5 Suomi osana Ruotsia 
- uuden ajan murros Suomessa 
- elämää 1500-1700-luvuilla 
- Kustaa Vaasan aika 
- veljesriidat 
- nuijasota 
- 30-vuotinen sota 
- Pietari Brahe 
- Suomen asema Venäjän naapurissa 
 
6 lk. 
- oman koulun historiaa 
- paikallishistoria osana Suomen historian vai-
heita 
saamelaisuus Kittilässä 

T1 vahvistaa 
oppilaan 
kiinnostusta 
historiasta 
tiedonalana ja 
identiteettiä 
rakentavana 
oppiaineena 

S1–S6 L1-L7 

Tiedon 
hankkiminen 
menneisyy-
destä 

  

T2 aktivoida 
oppilasta 
hankkimaan 
historiallista 
tietoa erilaisista 
ikätasolle 
 
 

S1–S6 L1-L5 

T3 auttaa oppi-
lasta ymmärtä-
mään, että his-
toriallista tietoa 
voidaan tulkita 
eri tavoin 

S1–S6 L1, L2, L4 

Historian ilmiöi-
den ymmärtä-
minen 

  

T4 vahvistaa op-
pilaan kykyä 
ymmärtää histo-
riallista aikaa ja 
siihen liittyviä 
käsitteitä 

S1–S6 L1, L2, L3 

T5 ohjata oppi-
lasta ymmärtä-
mään ihmisen 
toimintaan ja 

S1–S6 L1-L4, L6, L7 
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päätöksente-
koon vaikutta-
neita tekijöitä 
erilaisissa histo-
riallisissa tilan-
teissa 

S3 Keskiaika Euroopassa 
- uskontojen vaikutukset ihmisten elämään 
- kristinuskon tulo valtauskonnoksi 
- ristiretket, luostarit 
S4 Uuden ajan murrosvaihe 
- eurooppalaisen ihmisen maailmankuva 
- löytöretket 
- merimahdit 
- kirjapainotaito 
- itsevaltius 
- valistus 
- tieteellisen maailmankuvan synty 
- Ranskan suuri vallankumous 
- ensimmäisten nykyisten valtioden synty 

T6 auttaa oppi-
lasta arvioimaan 
erilaisia syitä 
historiallisille ta-
pahtumille ja il-
miöille 

S1–S6 L1, L2, L4 

T7 ohjata oppi-
lasta analysoi-
maan historial-
lista muutosta 
ja jatkuvuutta 

S1–S6 L1, L2, L4 

Historiallisen 
tiedon käyttä-
minen 

  

T8 kannustaa 
oppilasta tulkin-
tojen tekemi-
seen 

S1–S6 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppi-
lasta selittä-
mään ihmisen 
toiminnan tar-
koitusperiä 

S1–S6 L1-L4, L7 

T10 ohjata oppi-
lasta selittä-
mään, miksi his-
toriallista tietoa 
voidaan tulkita 
ja käyttää eri ta-
voin eri tilan-
teissa ja arvioi-
maan kriittisesti 
tulkintojen luo-
tettavuutta 

S1–S6 L1, L2, L4, L5 

T11 harjaannut-
taa oppilasta 
käyttämään eri-
laisia lähteitä, 
vertailemaan 
niitä ja muodos-
tamaan oman 
perustellun tul-
kintansa niiden 
pohjalta 

S1–S6 L1, L2, L4, L5 
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T12 ohjata oppi-
lasta arvioimaan 
tulevaisuuden 
vaihtoehtoja 
historiatietä-
myksensä avulla 

S1–S6 L1-L7 

 

14.4.9 Yhteiskuntaoppi 
 

Yhteiskuntaoppi  
 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritte-

liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasaarvoa 

kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen 

tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta 

sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.  

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä 

ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti 

erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. 

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yh-

teisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita 

tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.  

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja ra-

kentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja 

perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa 

ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus 

vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tu-

tustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.  

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toimin-

nallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa. Niiden 

kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harras-

tuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat 

osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa 

luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten 

kanssa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä yhteiskunnan 

jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yh-

teisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ym-

märtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. 
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Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon 

avaamalla ja konkretisoimalla siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.  

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktii-

visesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tie-

toja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. 

Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.  

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opin-

noissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä 

näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen. 

Vuosiluokat 4-6 
 
Yhteiskuntaoppi vuosiluokat 4-6 

 
Oppiaineen tehtävä 

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja ra-

kentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja 

perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa 

ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus 

vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tu-

tustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 4-6 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-
eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet   

T1 ohjata oppilasta kiinnostu-
maan ympäröivästä yhteiskun-
nasta ja yhteiskuntaopista tie-
donalana 

S1-S4  

T2 tukea oppilasta harjaannutta-
maan eettistä arviointikykyään 
liittyen erilaisiin inhimillisiin, yh-
teiskunnallisiin ja taloudellisiin 
kysymyksiin 

S1-S4  

Yhteiskunnassa tarvittavien tie-
tojen ja taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen ymmär-
rys 

  

T3 ohjata oppilasta hahmotta-
maan itsensä yksilönä ja erilais-
ten yhteisöjen jäsenenä, ymmär-
tämään ihmisoikeuksien ja tasa-

S1-S3 L2, L3, L4, L7 
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arvon merkityksen sekä hahmot-
tamaan yhteiskunnan oikeudelli-
sia periaatteita 

T4 ohjata oppilasta tarkastele-
maan median roolia ja merki-
tystä omassa arjessa ja yhteis-
kunnassa 

S1-S4  

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan 
työnteon ja yrittäjyyden merki-
tyksen lähiyhteisössään 

S1, S4 L3, L4, L6, L7 

T6 tukea oppilasta ymmärtä-
mään, että eri toimijoiden tuot-
tamaan yhteiskunnalliseen tie-
toon liittyy erilaisia arvoja, näkö-
kulmia ja tarkoitusperiä 

S1-S3 L1, L2, L4 

Yhteiskunnallisen tiedon käyttä-
minen ja soveltaminen 

  

T7 kannustaa oppilasta harjoitte-
lemaan demokraattisen vaikutta-
misen perustaitoja sekä keskus-
telemaan rakentavasti eri mieli-
piteistä 

S1-S3 L2, L6, L7 

T8 tukea oppilasta ymmärtä-
mään oman rahankäytön ja kulu-
tusvalintojen perusteita sekä 
harjoittelemaan niihin liittyviä 
taitoja 

S1, S4 L3, L4 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten 
yhteisöjen toimintaan ja harjoit-
telemaan median käyttöä turval-
lisella ja yhteiskunnallisesti tie-
dostavalla tavalla 

S1, S3 L3, L4, L5, L7 

 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 4-6  

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden 

lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja 

viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon 

sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.  

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demo-

kraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. 

Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.  

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen 

vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja 

osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa 

sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.  
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S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyt-

töön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilan-

teiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden 

tuottajiin.  

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja toimin-

nallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja draamaa. Niiden 

kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harras-

tuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat 

osallistumisen harjoittelemisen kannalta erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa 

luontevan keinon yhteiskuntaa koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten 

kanssa.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä yhteiskunnan 

jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yh-

teisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ym-

märtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. 

Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon 

avaamalla ja konkretisoimalla siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä. 

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6  

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktii-

visesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tie-

toja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia toiminnan ja tuottamisen tapoja. 

Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen hallintaan.  

Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluo-

kan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opin-

noissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä 

näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen. 

Yhteiskuntaopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanal-

lista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten 
 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-
aineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Merkitys, arvot ja asen-
teet 

   

T1 ohjata oppilasta kiin-
nostumaan ympäröi-
västä yhteiskunnasta ja 
yhteiskuntaopista tie-
donalana 

S1-S4  Motivaation kehitty-
mistä ei käytetä arvosa-
nan muodostamisessa. 
Oppilaita ohjataan poh-
timaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 
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T2 tukea oppilasta har-
jaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja ta-
loudellisiin kysymyksiin 

S1-S4  Eettistä arviointikykyä ei 
käytetä arvosanan muo-
dostamisen periaat-
teena. Oppilaita ohja-
taan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsear-
viointia. 

Yhteiskunnassa tarvit-
tavien tietojen ja taito-
jen omaksuminen sekä 
yhteiskunnallinen ym-
märrys 

   

T3 ohjata oppilasta hah-
mottamaan itsensä yksi-
lönä ja erilaisten yhtei-
söjen jäsenenä, ymmär-
tämään ihmisoikeuksien 
ja tasa-arvon merkityk-
sen sekä hahmotta-
maan yhteiskunnan oi-
keudellisia periaatteita 

S1-S3 Yhteisten sääntöjen ja 
tasa-arvon periaattei-
den tarkastelu 

Oppilas osaa selittää yh-
teisten sääntöjen merki-
tyksen ja toimia niiden 
mukaisesti.  
Oppilas osaa perustella, 
miksi ihmisoikeudet 
ovat tärkeitä ja mihin oi-
keusjärjestelmää tarvi-
taan. 

T4 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan median 
roolia ja merkitystä 
omassa arjessa ja yh-
teiskunnassa 

S1-S4 Median roolin tarkas-
telu 

Oppilas osaa kuvailla, 
millainen merkitys me-
dialla on hänen omassa 
elämässään ja miten eri-
laisia medioita voidaan 
käyttää vaikuttamisen 
välineenä. 

T5 ohjata oppilasta oi-
valtamaan työnteon ja 
yrittäjyyden merkityk-
sen lähiyhteisössään 

S1, S4 Työnteon ja yrittäjyyden 
merkityksen tarkastelu 

Oppilas osaa antaa esi-
merkkejä työnteon ja 
yrittäjyyden merkityk-
sestä perheen toimeen-
tulon lähteenä ja yhteis-
kunnan toimivuuden 
perustana. 

T6 tukea oppilasta ym-
märtämään, että eri toi-
mijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen tie-
toon liittyy erilaisia ar-
voja, näkökulmia ja tar-
koitusperiä 

S1-S3 Erilaisten arvojen, näkö-
kulmien ja tarkoituspe-
rien hahmottaminen 

Oppilas osaa selittää 
esimerkkien avulla, että 
eri toimijoiden tuotta-
maan yhteiskunnalli-
seen tietoon liittyy eri-
laisia arvoja, näkökul-
mia ja tarkoitusperiä. 

Yhteiskunnallisen tie-
don käyttäminen ja so-
veltaminen 

   

T7 kannustaa oppilasta 
harjoittelemaan demo-
kraattisen vaikuttami-
sen perustaitoja sekä 
keskustelemaan raken-
tavasti eri mielipiteistä 

S1-S3 Demokraattisen vaikut-
tamisen perustaitojen 
sekä yhteisössä toimimi-
sen tietojen ja taitojen 
soveltaminen käytän-
nössä 

Oppilas osaa soveltaa 
demokraattisessa yhtei-
sössä toimimisen peri-
aatteita ja taitoja, kuten 
kuuntelemista, kantaa 
ottamista, sopeutumista 
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enemmistöpäätöksiin 
sekä vaikuttamista lä-
hiyhteisössä. 

T8 tukea oppilasta ym-
märtämään oman ra-
hankäytön ja kulutusva-
lintojen perusteita sekä 
harjoittelemaan niihin 
liittyviä taitoja 

S1, S4 Rahankäytön ja kulutus-
valintojen perusteiden 
soveltaminen 

Oppilas osaa perustella 
omaan rahankäyttöönsä 
sekä kuluttamiseen liit-
tyviä ratkaisuja sekä 
pystyy kertomaan, mil-
laisia muihin ihmisiin 
sekä ympäristöön ulot-
tuvia vaikutuksia hänen 
kuluttamispäätöksillään 
on. 

T9 kannustaa oppilasta 
osallistumaan erilaisten 
yhteisöjen toimintaan ja 
harjoittelemaan median 
käyttöä turvallisella ja 
yhteiskunnallisesti tie-
dostavalla tavalla 

S1, S3 Mediataidot Oppilas osaa käyttää 
mediaa yhteiskunnalli-
sen ajattelun ja toimin-
nan välineenä sekä poh-
tia sen käyttämiseen liit-
tyviä turvallisuusnäkö-
kulmia. 

 
Yhteiskuntaoppi (luonnos) 

Lataa: YHTEISKUNTAOPPI OPS.docx 15,9 kt 

 

14.4.10 Musiikki 
 

Musiikki 
 
Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuu-

reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-

taa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. 

Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuu-

teen.  

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen ke-

hittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan otta-

malla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden 

ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa 

toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat 

musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.  

Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten 

kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään 

aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys 
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musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liik-

kua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edis-

tetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteel-

lisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yh-

dessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja 

juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisina toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten 

kautta.  

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 

musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on 

mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri 

sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. 

Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toimin-

nassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mah-

dollisuuksia.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6  

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-

sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälinei-

den käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan 

oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-

aloitteisuutta. Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6 Musiikin opetuksessa oppilaat tar-

vitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittele-

misessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään 

toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.  

Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edisty-

misen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja 

oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. 

 

Vuosiluokka 3 
  
Musiikki 

3 lk. 

Reipas yhteislaulu Lastenlaulut, suomalaiset perinnelaulut, vuoden 
kiertoon ja juhliin liittyvät laulut, Kymmenen virran 
maa 

Yhteissoitto: melodiasoittamisen alkeet Esim. nokkahuilu, laattasoittimet, kantele 

Musiikilliset työskentelytaidot Hiljaisuus, keskittyminen, kuuntelu 

Musiikin havainnollistaminen liikkeellä Leikit, pelit, musiikkiliikunta 

Nuotteihin tutustuminen Sävelnimet c1 – c2  
Yksinkertaiset aika-arvot esim. puolinuotti, neljäs-
osanuotti ja kahdeksasosanuotti 
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Kuuntelutaidon kehittäminen erikseen ja osana oh-
jelmistoa 

Esim. taidemusiikki, eri kulttuurien musiikki, kan-
sanmusiikki 

Muotorakenteiden ymmärtäminen Säkeistö, kertosäe 

 

Vuosiluokka 4 
 
4 lk. 

Yhteislaulu  
Melodiasoittamisen laajentaminen osana yhteis-
soittoa 

Lastenlaulut, lauluja Pohjoismaista, suomalaiset 
perinnelaulut, vuoden kiertoon ja juhliin liittyvät 
laulut 

Säestyssoittimien alkeet Esim. laattasoittimet, kantele, boomwhackers, uku-
lele, kitara 

Alustava tutustuminen bändisoittimiin Basso vapailla kielillä, rummut  
Soittoasennon omaksuminen 

Musiikilliset työskentelytaidot Hiljaisuus, keskittyminen, kuuntelu 

Kuuntelutaidon kehittäminen erikseen ja osana oh-
jelmistoa 

Esim. taidemusiikki, eri kulttuurien musiikki, kan-
sanmusiikki 

Musiikin havainnollistaminen liikkeellä Leikit, pelit, musiikkiliikunta 

Harmonia Molli ja duuri 

Nuotteihin tutustuminen Yksinkertaiset aika-arvo 

 

Vuosiluokka 5 
 
5 lk. 

Äänenkäyttö ja -huolto Ääni- ja hengitysharjoituksia  
Valmistautuminen äänenmurrokseen 

Yhteislaulu Monipuolinen ja oppilaiden ikäkauteen sopiva lau-
luohjelmisto 

Bändisoiton perusteet Basson perusotteita  
Tasa- ja kolmijakoinen komppi rummuilla  
Kosketinsoitin melodia- tai säestyssoittimena 

Musiikilliset työskentelytaidot Hiljaisuus, keskittyminen, kuuntelu  
Musiikin seuraaminen sanoista, nuoteista, komppi-
lapuista tai vastaavista 

Kuuntelutaidon kehittäminen erikseen ja osana oh-
jelmistoa 

Esim. taidemusiikki, eri kulttuurien musiikki, kan-
sanmusiikki, populaarimusiikki 

Musiikin havainnollistaminen liikkeellä Leikit, pelit, musiikkiliikunta, tanssi 

Kuulonhuolto Melu häiriötekijänä, kuulon suojaaminen 

Nuotteihin tutustuminen Etumerkit esitellen: korotus, alennus, palautus 

Tutustuminen musiikin eri tyylilajeihin Esim. populaarimusiikki, taidemusiikki, maailman-
musiikki 

Tutustuminen esimerkein näyttämömusiikkiin Musikaali, ooppera, operetti, baletti 

 

Vuosiluokka 6 
 
6 lk. 

Äänenkäyttö ja –huolto Ääni- ja hengitysharjoituksia  
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Valmistautuminen äänenmurrokseen 

Yhteislaulu Monipuolinen ja oppilaiden ikäkauteen sopiva lau-
luohjelmisto 

Bändisoittotaidon syventäminen basso  
rummut 
kosketinsoittimet, syventäen 

Musiikilliset työskentelytaidot Musiikin seuraaminen sanoista, nuoteista, komppi-
lapuista tai vastaavista 

Kuuntelutaidon kehittäminen erikseen ja osana oh-
jelmistoa 

Esim. taidemusiikki, eri kulttuurien musiikki, kan-
sanmusiikki, populaarimusiikki 

Musiikin havainnollistaminen liikkeellä Leikit, pelit, musiikkiliikunta, tanssi 

Tutustuminen joihinkin taidemusiikin historian sä-
veltäjiin ja teoksiin 

Esim. Bach, Mozart, Sibelius 

Muotorakenteiden ymmärtäminen Kertausmerkki, maalit  
Intro, A-osa, B-osa 

 
 

Arviointikriteerit vuosiluokan 6 päätteeksi arvosanaa 8 varten 
  
Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosa-

naa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-
aineessa 

Hyvä / arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Osallisuus    

T1 rohkaista oppilasta 
osallistumaan yhteismu-
sisointiin ja rakenta-
maan myönteistä yh-
teishenkeä yhteisössään 

S1-S4 Musiikilliset yhteistyö-
taidot 

Oppilas ottaa huomioon 
ryhmän muut jäsenet 
yhteismusisoinnissa. 

Musiikilliset tiedot ja 
taidot sekä luova tuot-
taminen 

   

T2 ohjata oppilasta 
luontevaan äänenkäyt-
töön ja laulamiseen 
sekä kehittämään keho-
, rytmi-, melodia- ja 
sointusoittimien soitto-
taitoaan musisoivan 
ryhmän jäsenenä 

S1-S4 Laulaminen ja soittami-
nen ryhmän jäsenenä 

Oppilas osallistuu yh-
teislauluun ja -soittoon 
pyrkien sovittamaan 
osuutensa osaksi musii-
killista kokonaisuutta. 

T3 kannustaa oppilasta 
keholliseen musiikin, 
kuvien, tarinoiden ja 
tunnetilojen ilmaisuun 
kokonaisvaltaisesti liik-
kuen 

S1-S4 Musiikki-liikunta Oppilas liikkuu musiikin 
mukaan ja käyttää ke-
hoaan musiikilliseen il-
maisuun. 

T4 tarjota oppilaalle 
mahdollisuuksia ää-
niympäristön ja musiikin 

S1-S4 Musiikin kuuntelu Oppilas kuuntelee kes-
kittyneesti musiikkia ja 
esittää näkemyksiään 
kuulemastaan. 
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elämykselliseen kuunte-
luun sekä ohjata häntä 
jäsentämään kuule-
maansa sekä kertomaan 
siitä 

T5 rohkaista oppilasta 
improvisoimaan sekä 
suunnittelemaan ja to-
teuttamaan pienimuo-
toisia sävellyksiä tai mo-
nitaiteellisia kokonai-
suuksia eri keinoin ja 
myös tieto- ja viestintä-
teknologiaa käyttäen 

S1-S4 Luovan musiikillisen 
ajattelun ilmaiseminen 
eri keinoin 

Oppilas keksii omia rat-
kaisuja käyttäen ääntä, 
musiikkia, kuvaa tai 
muita ilmaisutapoja ja 
osaa tarvittaessa ohja-
tusti hyödyntää musiik-
kiteknologian tarjoamia 
mahdollisuuksia. 

Kulttuurinen ymmärrys 
ja monilukutaito 

   

T6 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan musiikilli-
sia kokemuksiaan ja mu-
siikillisen maailman es-
teettistä, kulttuurista ja 
historiallista monimuo-
toisuutta 

S1-S4 Musiikin merkitysten 
havainnointi 

Oppilas esittää näke-
myksiä musiikilliseen 
toimintaan liittyvistä ha-
vainnoistaan ja koke-
muksistaan. 

T7 ohjata oppilasta ym-
märtämään musiikkikä-
sitteitä ja musiikin mer-
kintätapojen periaat-
teita musisoinnin yhtey-
dessä 

S1-S4 Musiikin merkintä-tapo-
jen ymmärtäminen 

Oppilas toimii opiskeltu-
jen musiikillisten mer-
kintöjen mukaisesti mu-
sisoinnin yhteydessä 

Hyvinvointi ja turvalli-
suus musiikissa 

   

T8 ohjata oppilasta tun-
nistamaan musiikin vai-
kutuksia hyvinvointiin 
sekä huolehtimaan mu-
sisointi- ja ääniympäris-
tön turvallisuudesta 

S1-S4 Välineiden ja laitteiden 
turvallinen käyttö 

Oppilas käyttää laitteita 
ja soittimia ottaen huo-
mioon muun muassa 
äänen ja musiikin voi-
makkuuteen liittyvät te-
kijät. 

Oppimaan oppiminen 
musiikissa 

   

T9 ohjata oppilasta ke-
hittämään musiikillista 
osaamistaan harjoitte-
lun avulla, osallistu-
maan tavoitteiden aset-
tamiseen ja arvioimaan 
edistymistään suhteessa 
tavoitteisiin. 

S1-S4 Oppimaan oppiminen ja 
työskentely-taidot 

Oppilas asettaa tavoit-
teen musiikillisen osaa-
misensa kehittämiseksi 
ja toimii tavoitteen mu-
kaisesti yhteismusisoin-
nissa. 

 

14.4.11 Kuvataide  
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Kuvataide 
  
Oppiaineen tehtävä 

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä 

vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, ja mielikuvitus ja kokeilemi-

nen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun 

visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuu-

riperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppi-

laiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteis-

kuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.  

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimi-

seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista nä-

kökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttä-

mään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannus-

tetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esit-

tämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä 

muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin 

kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.  

Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 

kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja harjoitteluun sekä kuvallis-

ten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuu-

rin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteis-

kunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja 

rooleja eri aikoina sekä erilaisissa kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimi-

misen edellytyksiä ja käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vas-

tuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.  

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniais-

tista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa 

otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely 

yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri 

sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin 

ajankohtaisia taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen ja te-

maattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. Opetusti-

lanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja mo-

toristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne 

tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon 
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oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työ-

tapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, so-

veltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, 

jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voi-

daan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämi-

sessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pe-

lejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuksia. 

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen 

kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Op-

pimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.  

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottami-

seen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä.  

Vuosiluokka 3  
 
Oppiaineen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tavoitteet vuosiluokalle 3 

Oppiaineen valtakun-
nalliset ja kuntakohtai-
set tavoitteet vuosiluo-
kalle 3 

Tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisällöt 

Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

TI kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja kuvia teke-
mällä 

S1, S2 -Havainnoidaan omaa 
kuvakulttuuria ja opi-
taan jakamaan niistä ko-
kemuksia:  
esim. videot, animaa-
tiot, pelit, valokuvaus  
-Oman kuvakulttuurin 
havainnointi:  
esim. nettietiketti, yksi-
tyisyyden suojaaminen, 
tekijänoikeudet  
-Ympäristön kuvakult-
tuureja:  
esim. rakennettu- ja 
luonnonympäristö 

L1, L3, L4, L5 
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T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksis-
taan 

S1, S2, S -Harjoitellaan keskuste-
lemaan kuvien ja mui-
den visuaalisten tuottei-
den herättämistä tun-
teista 
-Opetellaan käyttämään 
mahdollisimman moni-
puolista kuvailua  
-Harjoitellaan monipuo-
lisen palautteen vas-
taanottamista ja anta-
mista 

L2, L4, L5, L6 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan eri-
laisten kuvallisten tuot-
tamisen tapojen avulla 

S1 -Kannustetaan oppilasta 
rohkeaan ja luovaan ku-
valliseen kokeiluun ja 
tekemiseen.  
-Harjoitellaan jonkin uu-
den mediavälineen 
käyttöä osana ilmaisua, 
esim. videoinnin alkei-
siin ja kuvauslupaan tu-
tustuminen 

L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta 
kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja teknii-
koita sekä harjoittele-
maan kuvallisia ilmaisu-
tapoja 

S1, S2, S3 -Työskennellään salli-
vassa ilmapiirissä leikin-
omaisesti ja uusia tek-
niikoita, materiaaleja ja 
välineitä tutkien.  
-Kannustetaan aktiivi-
seen kokeiluun ja omiin 
kuvallisiin toteutuksiin  
-Syvennytetään aikai-
semmin opittuja taitoja 
esim. erilaisia piirtimiä, 
maalaaminen eri työvä-
lineitä käyttäen, taide-
grafikka, kolmiulottei-
nen työskentely eri ma-
teriaaleilla  
-Työskennellään laaduk-
kaille ja tekniikoille sopi-
ville alustoille  
-Harjoitellaan välineiden 
käyttöä ja huoltoa  
-Värioppi  
-Tehdään esim. kuvan 
jäljentäminen luovasti  
-Mediataitojen oppimis-
polkua noudattaen, eril-
linen taulukko  
-Kierrätysmateriaaleja  

L1, L2, L3, L7 
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-Sekatekniikka 

T5 kannustaa oppilasta 
pitkäjänteiseen kuvalli-
seen työskentelyyn yk-
sin ja yhdessä muiden 
kanssa 

S1, S2, S3 -Harjoitellaan pitkäjän-
teistä ja oma-aloitteista 
työskentelyä  
-Ohjataan pohtimaan 
yhdessä työskentelyssä 
heränneitä kysymyksiä 
ja auttamaan toisia 
-Tutustutaan luonnok-
sen käyttöön osana työ-
prosessia.  
-Opetellaan arvosta-
maan koko työskentely-
prosessia 

L1, L2, L3, L5 

T6 kannustaa oppilasta 
tarkastelemaan kuvalli-
sen vaikuttamisen kei-
noja omissa ja muiden 
kuvissa 

S1, S3 -Pohditaan esim. värien, 
koon, muodon vaiku-
tusta kuvaan, viestiin ja 
sen tunnelmaan  
-Oman kuvan tuottami-
nen, jossa on selkeä 
viesti 

L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään kuvataiteen 
käsitteistöä sekä tarkas-
telemaan erilaisia kuva-
tyyppejä 

S1, S2, S3 -Syvennytetään eri ku-
vamaailmoihin:  
-esim. taidekuva, henki-
lökuva, uutiskuva, sarja-
kuva, pelien kuvamaa-
ilma, animaatiot, kuvi-
tuskuva  
-Käsitteet abstraktinen-, 
ja esittävä kuva 

L1, L2, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
taiteen ja muun visuaa-
lisen kulttuurin tuotteita 
lähiympäristössään 

S2 -Tutustutaan lähiympä-
ristön ja Lapin kädentai-
tajiin ja taiteentekijöihin 
ja median tuottajiin 

L1, L4, L5, L6 

T9 innostaa oppilasta 
tekemään kuvia oman 
elinympäristön eri aiko-
jen ja eri kulttuurien 
tarkastelun pohjalta 

S1 S2 S3 -Tarkastellaan, keskus-
tellaan ja virittäydytään 
kuvalliseen ilmaisuun 
tutkimalla kuvia men-
neisyydestä ja nykypäi-
västä 

L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmeneviä arvoja 

S2 S3 -Tutkitaan esim. tuttu-
jen animaatioiden tai 
pelien kuvamaailmaan 
ja niiden vaikutusta kat-
sojaan.  
-Ohjataan keskustele-
maan taiteessa, ympä-

L3, L4, L6, L7 
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ristössä ja muussa visu-
aalisessa kulttuurissa il-
menevistä arvoista 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys 

S1, S2, S3 -Kannustetaan oppilasta 
ottamaan huomioon 
kulttuurinen moni-
naisuus ja kestävä kehi-
tys kuvailmaisun sisäl-
töjä ja toimintatapoja 
valitessaan.  
-Ohjataan oppilasta ha-
vaitsemaan, että kuvan 
vastaanottamiseen vai-
kuttaa katsojan tausta 
ja mieltymykset, ns. 
kulttuuriidentiteetti. 

L1, L2, L4, L7 

 
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalla 3  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen 

kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Op-

pimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.  

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottami-

seen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

Vuosiluokka 4 
 
Oppiaineen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tavoitteet vuosiluokalle 4 

Oppiaineen valtakun-
nalliset ja kuntakohtai-
set tavoitteet vuosiluo-
kalle 4 

Tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisällöt 

Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

TI kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja kuvia teke-
mällä 

S1  
S2  
S3 

-Tutustutaan esim. net-
tigallerioihin tai taide-
museoon 

L1, L3, L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksis-
taan 

S1  
S2  
S3 

-Harjoitellaan oman nä-
kemyksen perustelua ja 
samalla erilaisten näke-
mysten hyväksymistä 

L2, L4, L5, L6 
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osana visuaalista havait-
semista 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan eri-
laisten kuvallisten tuot-
tamisen tapojen avulla 

S1  
S2  
S3 

-Ilmennetään ajatuksia 
niin kuvallisesti kuin 
muitakin tiedon tuotta-
misen tapoja käyttäen 
esim. kuvan rinnalle kir-
jallinen tuotos 

L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta 
kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja teknii-
koita sekä harjoittele-
maan kuvallisia ilmaisu-
tapoja 

S1  
S2 
S3 

Vahvistetaan kuvallisen 
tuottamisen ja työsken-
telyn taitoja, syvenne-
tään perustekniikoiden 
osaamista ja ohjataan 
monipuolisiin, vaihtele-
viin työskentelytapoi-
hin, esim. liidut, hiili, ak-
ryylivärit, taidegraafinen 
tekniikka esim. press-
print 
 
Muotoillaan eri materi-
aaleista: esim. -savi, 
pahvi, rautalanka, tikut, 
kierrätysmateriaalit -ti-
lan ja ihmisen mittasuh-
teet -Toteutetaan me-
diataitojen oppimispol-
kua, erillinen taulukko 

L2, L3, L5, L6 

T5 kannustaa oppilasta 
pitkäjänteiseen kuvalli-
seen työskentelyyn yk-
sin ja yhdessä muiden 
kanssa 

S1  
S2  
S3 

Luonnoksen arvostami-
nen  
-Ohjataan pohtimaan 
yhdessä työskentelyssä 
heränneitä kysymyksiä 
ja auttamaan toisia  
-Esim. Ryhmätyö, esim. 
kollaasi 

L1, L2, L3, L5 

T6 kannustaa oppilasta 
tarkastelemaan kuvalli-
sen vaikuttamisen kei-
noja omissa ja muiden 
kuvissa 

S1, S2, S3 -Toteutetaan esim. ku-
vatarina omasta elä-
mästä tai kuvitteellinen 
kertomus. 

L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään kuvataiteen 
käsitteistöä sekä tarkas-
telemaan erilaisia kuva-
tyyppejä 

S1,S2, S3 -Kuvataiteen lajeista esi-
merkkejä oppilaan 
oman kuvan tuottami-
sen virikkeeksi “taiteili-
jan hengessä” 

L1, L2, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 

S1, S2, S3 -Syvennytetään lähiym-
päristön ja Lapin käden-

L1, L4, L5, L6 
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taiteen ja muun visuaa-
lisen kulttuurin tuotteita 
lähiympäristössään 

taitajiin ja taiteenteki-
jöihin ja median tuotta-
jiin 

T9 innostaa oppilasta 
tekemään kuvia oman 
elinympäristön eri aiko-
jen ja eri kulttuurien 
tarkastelun pohjalta 

S1, S2, S3 -Tarkastellaan, keskus-
tellaan ja virittäydytään 
kuvalliseen ilmaisuun 
tutkimalla kuvia nykyi-
syydestä ja tekemällä 
kuvia tulevaisuudesta 

L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmeneviä arvoja 

S1  
S2  
S3 

Esim.  
-ympäristöarvot, kier-
rättäminen 
-Kierrätystaide, luon-
nonmateriaalit 

 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys 

 
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalle 4  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen 

kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Op-

pimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.  

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottami-

seen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

Vuosiluokka 5 
 
Oppiaineen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tavoitteet vuosiluokalle 5 

Oppiaineen valtakun-
nalliset ja kuntakohtai-
set tavoitteet vuosi-
luokille 5 

Tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisällöt 

Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 

TI kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja kuvia teke-
mällä 

S1  
S2 
S3 

-Ympäristö-ja yhteisö-
taide 

L1, L3, L4, L5 
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T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksis-
taan 

S1, S2, S3 -Harjoitellaan oman nä-
kemyksen perustelua ja 
samalla erilaisten näke-
mysten kunnioittamista 
osana visuaalista havait-
semista 

L2, L4, L5, L6 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan eri-
laisten 

S1, S2, S3 -Ilmennetään ajatuksia 
niin kuvallisesti kuin 
muitakin tiedon tuotta-
misen tapoja käyttäen 
esim. kuvan rinnalle kir-
jallinen tuotos 
 
-Esim. kuvitustehtävä 

L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta 
kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja teknii-
koita sekä harjoittele-
maan kuvallisia ilmaisu-
tapoja 

S1, S2, S3 -Syvennytetään erilaisiin 
kuvataiteen työskente-
lymenetelmiin ja mate-
riaaleihin:  
-Muotoilu, esim. savi, 
massat, liisteröintityö  
-Taidegrafiikka  
-Maalaustekniikat ja eri 
piirtimet  
-Perspektiivi, ihmisen 
mittasuhteet, värioppiin 
syventyminen  
-Toteutetaan mediatai-
tojen oppimispolkua, 
erillinen taulukko 

L2, L3, L5, L6 

T5 kannustaa oppilasta 
pitkäjänteiseen kuvalli-
seen työskentelyyn yk-
sin ja yhdessä muiden 
kanssa 

S1, S2 -Luonnoksen arvostami-
nen ja sen käyttö jossain 
määrin, erilaisia luon-
noksen menetelmiä  
-Tehdään esim. yhtei-
nen projekti  
-Luokkatoverin huomi-
oiminen ja kannustami-
nen 

L1, L2, L3, L5 

T6 kannustaa oppilasta 
tarkastelemaan kuvalli-
sen vaikuttamisen kei-
noja omissa ja muiden 
kuvissa 

S1, S2, S3 Esim. animaatio, pie-
noiselokuva, mainos, ju-
listekampanja, piksalaa-
tio 

L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään kuvataiteen 
käsitteistöä sekä tarkas-
telemaan erilaisia kuva-
tyyppejä 

S1  
S2  
S3 

Tarkastellaan uusia il-
maisumuotoja:  
-esim. pilakuva, karika-
tyyri, maisemakuva, in-
stallaatio 

L1, L2, L4, L5 
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T8 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
taiteen ja muun visuaa-
lisen kulttuurin tuotteita 
lähiympäristössään 

S2, S3 -Median kuvien tarkas-
telua ja esim. keskuste-
lua sosiaalisen median 
kuvakulttuurista ja etii-
kasta  
- Kerrataan nettietiketti, 
tekijänoikeus, kuvaus-
lupa, digijalanjälki 

L1, L4, L5, L6 

T9 innostaa oppilasta 
tekemään kuvia oman 
elinympäristön eri aiko-
jen ja eri kulttuurien 
tarkastelun pohjalta 

S1  
S2  
S3 

-Eri maiden kulttuurien 
taide ideoiden lähteenä 
ja kuvallisen ilmaisun vi-
rittäjänä 

L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmeneviä arvoja 

S2, S3 -Tutustutaan eri kult-
tuurien kuvailmaisuta-
poihin, ohjataan toisten 
työn arvostamiseen 
sekä eettiseen ja ekolo-
giseen työskentelyyn. 

L3, L4, L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys 

S1  
S2  
S3 

-Arkkitehtuuri ja muo-
toilu  
-Paikallinen esine- ja ra-
kennusperinne  
-Mahdollinen käynti ko-
tiseutumuseossa 

L1, L2, L4, L7 

 
 
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalle 5  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen 

kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Op-

pimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.  

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottami-

seen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

Vuosiluokka 6 
 
Oppiaineen valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tavoitteet vuosiluokalle 6 

Oppiaineen valtakun-
nalliset ja kuntakohtai-
set tavoitteet vuosiluo-
kalle 6 

Tavoitteisiin liittyvät 
keskeiset sisällöt 

Kuntakohtainen toteu-
tussuunnitelma 

Laaja-alainen osaami-
nen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 
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TI kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja kuvia teke-
mällä 

 -Oma kulttuuriympä-
ristö, rakennettu- ja 
luonnonympäristö  
-Ympäristötaide ja arkki-
tehtuuri (esim. pienois-
malli)  
-Mediamaailman kuvat  
-Oman mediatuotoksen 
tuottaminen 
-Paikallisiin näyttelyihin 
ja kulttuurikohteisiin tu-
tustuminen mahdolli-
suuksien mukaan tai tai-
telijavierailu 

L1, L3, L4, L5 

T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksis-
taan 

 -Kriittinen medialuku-
taito  
-Kuvien sanallistaminen 

L2, L4, L5, L6 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan eri-
laisten kuvallisten tuot-
tamisen tapojen avulla 

 -Näyttelyt  
-Luokkalehti  
-Luokan ilmoitustaulu 
joko seinälle tai sähköi-
seen muotoon  
-Sarjakuvat eri muo-
doissa 

L2, L3, L4, L5 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 innostaa oppilasta 
kokeilemaan erilaisia 
materiaaleja ja teknii-
koita sekä harjoittele-
maan kuvallisia ilmaisu-
tapoja 

 -Maalaustekniikat esim. 
tempera, akvarelli, tai-
degraafiset tekniikat 
esim. kollagrafia, tieto-
konegrafiikka jne.  
-Muotoilu: eri kolmi-
ulotteiset tekniikat, 
esim. savi  
-Toteutetaan mediatai-
tojen oppimispolkua, 
erillinen taulukko 

L2, L3, L5, L6 

T5 kannustaa oppilasta 
pitkäjänteiseen kuvalli-
seen työskentelyyn yk-
sin ja yhdessä muiden 
kanssa 

 -Moni-alainen yhteistyö 
-Pienmuotoinen projekti 
(esim. kuvaesitys, oma 
taidenäyttely); suunnit-
teluvaihe  
-materiaalin keräämi-
nen  
-työstäminen  
-esittäminen 

L1, L2, L3, L5 

T6 kannustaa oppilasta 
tarkastelemaan kuvalli-
sen vaikuttamisen kei-
noja omissa ja muiden 
kuvissa 

 -käytetään monipuoli-
sesti eri tvt-laitteita 
omien kuvien toteutuk-
sessa 

L1, L2, L4, L7 
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Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta 
käyttämään kuvataiteen 
käsitteistöä sekä tarkas-
telemaan erilaisia kuva-
tyyppejä 

 -Henkilökuva  
-Uutiskuva  
-Reportaasikuva  
-Eri aikakauden taiteen-
kuvia ja näiden viestit ja 
vaikutukset  
-Manipuloitukuva (esim. 
kuvamontaasi) 
esim.  
Oman kuvareportaasin 
tuottaminen  
Oman mainoskuvan tai 
mainoselokuvan tuotta-
minen  
Oman kuvamanipulaa-
tion tekeminen  
 
Tarkastellaan erilaisia il-
maisumuotoja:  
-esim. tilataide, video- 
ja nettitaide, installaa-
tio, performanssi, -Näy-
telmä  
-Tilataideteokset 

L1, L2, L4, L5 

T8 kannustaa oppilasta 
tunnistamaan erilaisia 
taiteen ja muun visuaa-
lisen kulttuurin tuotteita 
lähiympäristössään 

 -Taiteen ja eri kulttuurin 
vierailut koululla  
-Esim. museovierailut ja 
näyttelyvierailut 

L1, L4, L5, L6 

T9 innostaa oppilasta 
tekemään kuvia oman 
elinympäristön eri aiko-
jen ja eri kulttuurien 
tarkastelun pohjalta 

 -Taidekuvan referointia 
parafraasin/muunnel-
man keinoin  
esim. maalauksena, ku-
vakollaasina 

L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 

T10 ohjata oppilasta 
tunnistamaan taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmeneviä arvoja 

S3 -Kantaa ottavan oman 
julisteen, sarjakuvan tai 
videoproduktion tuotta-
minen ja näyttäminen 

L3, L4, L6, L7 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan kuvailmaisus-
saan huomioon kulttuu-
rinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys 

 -Esim. Pienoismalli 
asuin-tai vapaa-ajanym-
päristöstä eri aikakau-
silta tai eri kulttuureista. 
-Käynti mahdollisuuk-
sien mukaan kotiseutu-
museossa 

L1, L2, L4, L7 

 
Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokalle 6  
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Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja op-

pilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, 

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen 

kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Op-

pimisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.  

Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa 

edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottami-

seen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen kehittämisessä. 

Kuvataiteen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista 

arviota/ arvosanaa kahdeksan varten 
 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet op-
piaineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

Visuaalinen havaitsemi-
nen ja ajattelu 

   

T1 kannustaa oppilasta 
havainnoimaan taidetta, 
ympäristöä ja muuta vi-
suaalista kulttuuria mo-
niaistisesti ja erilaisia 
kuvallisia välineitä hyö-
dyntäen 

S1, S2, S3 Taiteen, ympäristön ja 
muun visuaalisen kult-
tuurin havainnoiminen 

Oppilas osaa tehdä mo-
nipuolisia havaintoja 
ympäristöstä ja sen ku-
vista käyttämällä kuval-
lisia välineitä 

T2 rohkaista oppilasta 
keskustelemaan havain-
noistaan ja ajatuksis-
taan sekä harjoittele-
maan näkemystensä pe-
rustelemista 

S1, S2, S3 Havaintojen ja ajatusten 
sanallistaminen 

Oppilas osaa kuvailla 
taiteeseen, ympäristöön 
ja muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin liittyviä ha-
vaintojaan ja perustella 
ajatuksiaan sanallisesti 

T3 innostaa oppilasta il-
maisemaan havainto-
jaan ja ajatuksiaan ku-
vallisesti ja muita tiedon 
tuottamisen tapoja 
käyttäen 

S1, S2, S3 Havaintojen ja ajatusten 
kuvallinen ilmaiseminen 

Oppilas osaa ilmaista 
havaintojaan ja ajatuksi-
aan hyödyntämällä ku-
vien rinnalla myös 
muita tiedon tuottami-
sen tapoja 

Kuvallinen tuottaminen    

T4 ohjata oppilasta 
käyttämään monipuoli-
sesti erilaisia materiaa-
leja, tekniikoita ja ilmai-
sun keinoja sekä har-
jaannuttamaan kuvan 
tekemisen taitojaan 

S1, S2, S3 Kuvallisten ilmaisukei-
nojen käyttäminen 

Oppilas osaa soveltaa 
erilaisia materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisukei-
noja kuvallisessa tuotta-
misessaan 

T5 ohjata oppilasta ta-
voitteelliseen kuvallis-

S1, S2, S3 Kuvailmaisun taitojen 
kehittäminen 

Oppilas osaa asettaa ta-
voitteita ja pyrkii kehit-
tämään kuvailmaisuaan 
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ten taitojen kehittämi-
seen yksin ja yhteis-
työssä muiden kanssa 

yksin ja ryhmän jäse-
nenä 

T6 ohjata oppilasta tu-
tustumaan erilaisiin ku-
vallisen viestinnän ta-
poihin ja käyttämään 
kuvallisen vaikuttami-
sen keinoja omissa ku-
vissaan 

S1, S2, S3 Kuvien avulla vaikutta-
minen ja osallistuminen 

Oppilas osaa käyttää 
erilaisia kuvallisen vai-
kuttamisen keinoja il-
maistessaan mielipitei-
tään 

Visuaalisen kulttuurin 
tulkinta 

   

T7 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan kuvia eri 
lähtökohdista ja eri yh-
teyksissä sekä pohti-
maan todellisuuden ja 
fiktion suhdetta 

S1, S2, S3 Kuvien tarkastelu 
 
 

Oppilas osaa tarkastella 
sisällön, muodon ja 
asiayhteyden vaikutusta 
erilaisten kuvien tulkin-
taan 
 

T8 ohjata oppilasta tar-
kastelemaan taidetta ja 
muuta visuaalista kult-
tuuria teoksen, tekijän 
ja katsojan näkökul-
mista sekä pohtimaan 
historiallisten ja kulttuu-
risten tekijöiden vaiku-
tusta kuviin 

S1, S2, S3 Kuvatulkinnan menetel-
mien käyttäminen 

Oppilas osaa tulkita ku-
via teoksen, tekijän ja 
katsojan näkökulmista 
sekä hyödyntää tulkin-
tojaan kuvista keskus-
teltaessa 

T9 innostaa oppilasta 
kokeilemaan eri aikojen 
ja kulttuurien kuvailmai-
sun tapoja omissa kuvis-
saan 

S1, S2, S3 Kuvailmaisun tapojen 
käyttäminen 

Oppilas osaa hyödyntää 
erilaisia kuvailmaisun 
tapoja tarkastellessaan 
taidetta ja muuta visu-
aalista kulttuuria sekä 
tehdessään omia kuvia 

Esteettinen, ekologinen 
ja eettinen arvottami-
nen 

   

T10 ohjata oppilasta 
keskustelemaan tai-
teessa, ympäristössä ja 
muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmenevistä 
arvoista 

S1, S2, S3 Arvojen tarkastelemi-
nen 

Oppilas osaa ilmaista 
näkemyksiään taiteessa, 
ympäristössä ja muussa 
visuaalisessa kulttuu-
rissa ilmenevistä ar-
voista 

T11 kannustaa oppilasta 
ottamaan huomioon 
kulttuurinen moni-
naisuus ja kestävä kehi-
tys kuvailmaisun sisäl-
töjä ja toimintatapoja 
valitessaan 

S1, S2, S3 Kuvailmaisun sisältöjen 
ja toimintatapojen va-
linta 

Oppilas ottaa kuvailmai-
sussaan huomioon kult-
tuurisen moninaisuu-
teen ja kestävään kehi-
tykseen liittyviä näkö-
kulmia 
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Mediataitojen oppimispolku 
 
MEDIATAITOJEN OPPIMISPOLKU/PAINOPISTEET 1-9 luokille 
 

Vuosi-luokat: LUOVAT JA ES-
TEETTISET TAIDOT 

VUOROVAIKUTUS-
TAIDOT 

KRIITTISET TUL-
KINTATAIDOT 

TURVATAIDOT 

1.-2. Omien tarinoiden 
tekeminen ja ker-
tominen sekä kyky 
hahmottaa juonen 
rakenne. Tarinan 
hahmon vertailu 
omiin kokemuksiin 
ja tunteisiin 

Samastuminen, 
roolinotto ja vuo-
rottelu median 
avulla. Empatia ja 
tunteiden poh-
dinta 

Faktan ja fiktion 
erottaminen ja 
mainosten erotta-
minen muusta ai-
neistosta. 

Median käyttö ai-
kuisen tukemana 
ja vaikeiden tilan-
teiden käsittely. 
Mediasisältöjen 
ikä-rajojen tunte-
mus. 

3.-4. Samastuminen, 
roolinotto ja vuo-
rottelu median 
avulla. Empatia ja 
tunteiden poh-
dinta 

Samastuminen, 
roolinotto ja vuo-
rottelu median 
avulla. Empatia ja 
tunteiden poh-
dinta 

Lajityyppien ja ker-
ronnallisten keino-
jen tuntemus. Ym-
märrys siitä, että 
mediasisällöt ovat 
tekijöidensä valin-
tojen tulosta. 

Internetin turvalli-
nen käyttö, tieto-
turva ja yksityisyy-
den suojaaminen. 

5.-6. Omien mediatar-
peiden hahmotta-
minen ja oman 
mediamaun löytä-
minen. 

Yhdessä oppimi-
nen ja vastavuoroi-
sen vertaistuen 
harjoittelu. Sanan-
vapauden tunte-
mus ja ymmärrys 
yksityisen ja julki-
sen erosta. 

Median puhetapo-
jen ja taustaraken-
teiden tuntemus. 
Kyvyt jäsentää ja 
hallita tietoa. 

Toiset huomioon 
ottava ja kohtelias 
käytös interne-
tissä. 

7.-8. Viestien analy-
sointi ja eettinen 
pohdinta. Medi-
assa esitettyjen ar-
vojen ja asentei-
den peilaaminen 
omiin. 

Identiteettityö me-
dian avulla. Rooli-
kokeilut ja - leikit-
telyt sijaiskoke-
musten kautta. 

Viestien kyseen-
alaistaminen ja 
median stereotypi-
oiden analysointi. 

Ymmärrys media-
käyttäjän lakeihin 
perustuvista oi-
keuksista ja velvol-
lisuuksista. 

9. Oman persoonan 
ja tyylin ilmaise-
mien sekä tyyliym-
päristöjen luomi-
nen. Tekijänoi-
keuksien tunte-
mus. 

Kansalaiskulttuu-
riin osallistuminen 
ja vaikuttaminen. 

Mediasisältöjen 
suhteuttaminen ai-
kaisempiin tietora-
kenteisiin. Tietoi-
suus sisältöjen 
kaupallisista, po-
liittisista ja ideolo-
gisista pyrkimyk-
sistä 

Mediasisältöjen ja 
- palveluiden mo-
nipuolinen, lailli-
nen ja sääntöjä 
noudattava käyttö. 

Yhteenveto: 

 Oman ilmaisun ja 
oman äänen löy-
täminen sekä 
käyttäminen 

Vuorovaikutuksen 
ja oman toimin-
nan kautta syn-
tyvä osallisuus. 

Ymmärrykseen pe-
rustuva media ja 
kulttuurikriitti-
syys. 

Turvallinen, tar-
koituksenmukai-
nen ja tilannekoh-
tainen media-
käyttö 
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14.4.12 Käsityö 
 

Käsityö 
 
Oppiaineen tehtävä 

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on mo-

nimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toi-

mintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai 

yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja 

siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetel-

mällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 

sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudel-

lista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnit-

teluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on 

pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuotta-

vassa kokemuksessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen 

kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia 

sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun 

sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.  

Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen käsityöprosessin hallin-

taa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien oppimista ja soveltamista. Ma-

teriaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä työstämistä, jonka myötä päästään 

kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään valintoja työstämismenetelmien, työvälinei-

den, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haas-

taa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyy-

den ja kestävän kehityksen näkökulmista.  

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat käsityön oppi-

mista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä tarvittavan teknologian toimintape-

riaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimate-

riaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien teke-

mistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.  

Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja yhteistyössä ulko-

puolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperin-

töön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yri-

tyksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppi-

mistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti 

ja turvallisesti.  
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet 

käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäris-

töjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan kehittämään käsityöllisiä taitojaan jous-

tavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden 

omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä mui-

den kanssa. Ohjaukselle ja tuelle varataan riittävästi aikaa.  

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6  

Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko käsityöprosessia koske-

vaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen antamisessa korostetaan myöntei-

sesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisi-

sältöjen oppimisen ja omaksumisen rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon 

kehittymistä. Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan kehit-

tämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisar-

viointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä, 

asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn arvostamista ja rakentavaa palautteen an-

toa.  

Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edisty-

misen kannalta on keskeistä havainnoida kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen ta-

poja, työskentelyn sujuvuutta ja tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista. 

Vuosiluokka 3 
 
Tavoitteet ja sisällöt 3 lk. 

Oppiaineen valta-
kunnalliset tavoit-
teet vuosiluokalla 
3-6 

Oppiaineen paikal-
linen tavoite 3. lk 

Tavoitteisiin liitty-
vät keskeiset sisäl-
löt 

Kuntakohtainen 
toteutussuunni-
telma 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa, kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

 Käytetään raken-
nettua ympäristöä 
ja luontoa apuna 
oman työn ideoin-
nissa. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
kokonainen käsi-
työprosessi. 

Ideoidaan, luo-
daan suunnitelma, 
kokeillaan eri ma-
teriaaleja ja työs-
kentelytekniikoita 
ja valmistetaan 
loppuun kokeilu-
jen pohjalta tuote. 

Esim.  
- eri puulajit  
- taitotasolle so-
piva ompelutyö 
- huovutustyö 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 
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T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

T3 opastaa ja roh-
kaista oppilasta 
suunnittelemaan 
ja valmistamaan 
yksin tai yhdessä 
käsityötuote tai -
teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

Opetellaan ikäkau-
delle sopivia es-
teettisiä ratkaisuja 
sekä käsityöteknii-
koita käsityötuot-
teen valmistuspro-
sessin yhteydessä. 

- sovelletaan ma-
teriaalien ominai-
suuksia  
- pinnat, värit  
- pintakäsittely  
- ompelukoneen 
käytön alkeet  
- kaavan käyttö  
- virkkauksen al-
keet  
- erilaisten työväli-
neiden, materiaa-
lien ja tekniikoiden 
monipuolinen 
käyttö 

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan monia eri-
laisia materiaaleja 
ja työstämään 
niitä tarkoituksen-
mukaisesti 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan ikäkau-
delle sopivia mate-
riaaleja ja työstä-
mään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti. 

Työstetään ikäkau-
delle sopivin tek-
niikoin erilaisia 
materiaaleja ja tut-
kitaan niiden omi-
naisuuksia. Opetel-
laan materiaalei-
hin, välineisiin ja 
tekniikoihin liitty-
vää käsitteistöä. 

- erilaiset kankaat 
ja langat, villa  
- eri puulajit  
- yhdyssauma  
- langansuunta  
- taite  
- oikea ja nurja 
puoli  
- huolittelu  
-mittaaminen, 
merkitseminen, 
sahaus, naulaus, 
poraaminen, höy-
läys 

L4 Monilukutaito 
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään työ-
hön sopivaa väli-
neistöä. 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti 
sekä huolehtimaan 
turvallisesta työs-
kentelystä. 

Ohjataan suoriutu-
maan kokonaisen 
käsityöprosessin 
eri vaiheista ja tu-
tustutaan turvalli-
siin materiaaleihin 
ja työtapoihin. 

- oikeat ja turvalli-
set työskentelyta-
vat  
- työvälineistä ja 
materiaaleista 
huolehtiminen - 
siisteys 

L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot L6 Työelämä-
taidot ja yrittäjyys 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa 

T6 Opastaa oppi-
lasta dokumentoi-
maan oma/ryh-
män tuotos tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa hyödyntäen. 

Tallennetaan oma 
kuvakansio luku-
vuoden aikana val-
mistuneista tuo-
toksista. 

Hyödynnetään tar-
koituksenmukaisia 
ohjelmia doku-
mentoinnissa. 

L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 
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T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

Suoritetaan itsear-
viointia tehdyistä 
kokonaisen käsi-
työn prosesseista 
sekä vertaisarvi-
ointia tuotoksista. 

- kirjallinen ja/tai 
suullinen palaute 
ja arviointi omasta 
työskentelystä ja 
tuotoksesta sekä 
ryhmän tuotok-
sista. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L4 Monilukutaito 
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutustapoja 

Käytetään materi-
aaleja ja koneita 
asianmukaisesti. 

Taloudellinen ma-
teriaalien käyttö. 
Vanhan korjaami-
nen. Kierrätys ja 
uusiokäyttö. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

 
 

Vuosiluokka 4 
 
Tavoitteet ja sisällöt 4 lk. 

Oppiaineen valta-
kunnalliset tavoit-
teet vuosiluokilla 
3-6 

Paikallinen tavoite 
vuosiluokalla 4. 

Tavoitteisiin liitty-
vät keskeiset sisäl-
löt 

Kuntakohtainen 
toteutussuunni-
telma 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa, kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

 Käytetään raken-
nettua ympäristöä 
ja luontoa apuna 
oman työn ideoin-
nissa. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
kokonainen käsi-
työprosessi ja sen 
dokumentointi 

Ideoidaan, luo-
daan suunnitelma, 
kokeillaan eri ma-
teriaaleja ja työs-
kentelytekniikoita 
ja valmistetaan ko-
keilujen pohjalta 
tuote 

- dokumentoidaan 
suunnitelma ikä-
kaudelle sopivalla 
tavalla (esim. kir-
jallisesti/visuaali-
sesti) 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 

T3 opastaa ja roh-
kaista oppilasta 
suunnittelemaan 
ja valmistamaan 
yksin tai yhdessä 
käsityötuote tai -
teos luottaen 

Opetellaan ikäkau-
delle sopivia es-
teettisiä ratkaisuja 
sekä käsityöteknii-
koita käsityötuot-
teen valmistuspro-
sessin yhteydessä. 

- ompelukoneen 
käytön vahvistami-
nen  
- kaavan käyttö  
- yhdyssauma, 
käänne  

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 
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ja teknisiin ratkai-
suihin 

omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

- neulonta (esim. 
sormineulonta, kä-
sineulonta)  
- erilaisten työväli-
neiden, materiaa-
lien ja tekniikoiden 
monipuolinen 
käyttö 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan monia eri-
laisia materiaaleja 
ja työstämään 
niitä tarkoituksen-
mukaisesti 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan ikäkau-
delle sopivia mate-
riaaleja ja työstä-
mään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 

Työstetään ikäkau-
delle sopivin tek-
niikoin erilaisia 
materiaaleja ja tut-
kitaan niiden omi-
naisuuksia. Opetel-
laan materiaalei-
hin, välineisiin ja 
tekniikoihin liitty-
vää käsitteistöä. 

- erilaiset kankaat 
ja langat, villa  
- eri puulajit  
- kankaan kuviointi 
(esim. kirjonta, 
kankaanpainanta) 

L4 Monilukutaito 
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään työ-
hön sopivaa väli-
neistöä. 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoisesti 
sekä huolehtimaan 
turvallisesta työs-
kentelystä. 

Ohjataan suoriutu-
maan kokonaisen 
käsityöprosessin 
eri vaiheista. Käy-
tetään turvallisia 
materiaaleja ja 
työtapoja 

- oikeat ja turvalli-
set työskentelyta-
vat  
- työvälineistä ja 
materiaaleista 
huolehtiminen - 
siisteys 

L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa 

T6 Opastaa oppi-
lasta dokumentoi-
maan oma/ryh-
män tuotos tieto- 
ja viestintätekno-
logiaa hyödyntäen. 

Tallennetaan oma 
kuvakansio luku-
vuoden aikana val-
mistuneista tuo-
toksista. 

Hyödynnetään asi-
anmukaisia ohjel-
mia dokumentoin-
nissa. 

L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

Suoritetaan itsear-
viointia tehdyistä 
kokonaisen käsi-
työn prosesseista 
sekä vertaisarvi-
ointia tuotoksista. 

- kirjallinen ja/tai 
suullinen palaute 
ja arviointi omasta 
työskentelystä ja 
tuotoksesta sekä 
ryhmän tuotok-
sista. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L4 Monilukutaito 
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutustapoja 

Käytetään materi-
aaleja ja koneita 
asianmukaisesti. 

Taloudellinen ma-
teriaalien käyttö. 
Vanhan korjaami-
nen. Kierrätys ja 
uusiokäyttö 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
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L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

 
 

Vuosiluokka 5 
 
Tavoitteet ja sisällöt 5 lk. 

Oppiaineen valta-
kunnalliset tavoit-
teet vuosiluokilla 
3-6 

Paikallinen tavoite 
vuosiluokalla 5. 

Tavoitteisiin liitty-
vät keskeiset sisäl-
löt 

Kuntakohtainen 
toteutussuunni-
telma 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

 Käytetään raken-
nettua ympäristöä 
ja luontoa apuna 
oman työn ideoin-
nissa. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

T2 ohjata oppilasta 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

Ideoidaan, luo-
daan suunnitelma, 
kokeillaan eri ma-
teriaaleja ja työs-
kentelytekniikoita 
ja valmistetaan 
loppuun kokeilu-
jen pohjalta tuote. 
Dokumentoidaan 
suunnitelma sekä 
tuotos. 

-eri materiaaleja ja 
niiden ominaisuuk-
sia  
- ohjelmointi, 
esim. robotiikka, 
automaatio 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

Valmistetaan 
suunnitelman poh-
jalta ikäkaudelle 
sopivin tekniikoin 
esteettinen ja toi-
miva käsityötuote. 

- sovelletaan ma-
teriaalien lujuus- ja 
taipumisominai-
suuksia  
- yhdistetään vä-
rejä, kuvioita, pin-
toja, tyylejä, muo-
toja  
- ompelukoneen 
käyttö  
- kaava  
– virkkaus, taitota-
solle sopiva virk-
kaustyö  
- kirjontaa käsin tai 
koneella  

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 
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- erilaisten työväli-
neiden ja materi-
aalien monipuoli-
nen käyttö 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan monia eri-
laisia materiaaleja 
ja työstämään 
niitä tarkoituksen-
mukaisesti 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan erilaisia 
materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmu-
kaisesti. 

Työstetään ikäkau-
delle sopivin tek-
niikoin erilaisia 
materiaaleja ja tut-
kitaan niiden omi-
naisuuksia. Opetel-
laan materiaalei-
hin, välineisiin ja 
tekniikoihin liitty-
vää käsitteistöä. 

- laitteiden toimin-
taperiaatteet  
- puulajit, metallit, 
muovi, kuidut, lan-
gat, kankaat, kier-
rätysmateriaalit - 
saumurin käyttö  
-muotosahaus, 
ruuviliitos, tappilii-
tos, pellin leikkaus 
ja taivutus, elekt-
roniikka 

L4 Monilukutaito 
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään työ-
hön sopivaa väli-
neistöä. 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä. 

Ohjataan suoriutu-
maan kokonaisen 
käsityöprosessin 
eri vaiheista ja tu-
tustutaan turvalli-
siin materiaaleihin 
ja työtapoihin. 

 L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa. 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa 

Käytetään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa käsityöproses-
sin suunnittelussa 
sekä dokumen-
toinnissa. 

Hyödynnetään tar-
koituksenmukaisia 
ohjelmia doku-
mentoinnissa. 

L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

Suoritetaan sekä 
itse-että vertaisar-
viointia prosessin 
eri vaiheissa. 

Kirjallinen ja/tai 
suullinen palaute 
ja arviointi proses-
sin eri vaiheissa. 
Sekä yksilöllinen 
että ryhmäarvi-
ointi. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L4 Monilukutaito 
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

Pohditaan omia 
kulutustottumuk-
sia sekä käsillä te-
kemisen merki-
tystä. 

Taloudellinen ma-
teriaalien käyttö. 
Vanhan korjaami-
nen. Kierrätys ja 
uusiokäyttö. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
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kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 

 

Vuosiluokka 6 
 
Arviointikriteerit vuosiluokan 6 päätteeksi arvosanaa 8 varten  

Käsityön arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvo-

sanaa kahdeksan varten 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-
aineessa 

Hyvä/arvosanan kah-
deksan osaaminen 

T1 vahvistaa oppilaan 
kiinnostusta käsin teke-
miseen sekä innostaa 
keksivään, kokeilevaan 
ja paikallisuutta hyödyn-
tävään käsityöhön 

S1-S6  Ei vaikuta arvosanan 
muodostamiseen. Oppi-
laita ohjataan pohti-
maan kokemuksia osana 
itsearviointia. 

T2 ohjata oppilasta hah-
mottamaan ja hallitse-
maan kokonainen käsi-
työprosessi ja sen doku-
mentointi 

S1-S6 Oman työn suunnittelu, 
valmistus, arviointi ja 
prosessin dokumen-
tointi 

Oppilas osaa toteuttaa 
kokonaisen käsityöpro-
sessin ja tehdä doku-
mentointia prosessin eri 
vaiheista. 

T3 opastaa oppilasta 
suunnittelemaan ja val-
mistamaan yksin tai yh-
dessä käsityötuote tai -
teos luottaen omiin es-
teettisiin ja teknisiin rat-
kaisuihin 

S1-S4 Tuotteen valmistaminen Oppilas osaa valmistaa 
omaan tai yhteiseen 
suunnitelmaansa perus-
tuvan tuotteen tai teok-
sen, jossa on huomioitu 
esteettisyys ja toimi-
vuus. 

T4 ohjata oppilasta tun-
nistamaan käsitteistöä 
sekä tuntemaan monia 
erilaisia materiaaleja ja 
työstämään niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti 

S3,S5 Käsityössä käytettävien 
materiaalien ja valmis-
tustekniikoiden valinta, 
yhdistäminen ja työstä-
minen 

Oppilas valitsee, yhdis-
tää ja käyttää tarkoituk-
senmukaisesti eri mate-
riaaleja ja valmistustek-
niikoita.  
Oppilas tuntee ja osaa 
käyttää käsityön käsit-
teistöä. 

T5 kannustaa oppilasta 
toimimaan pitkäjäntei-
sesti ja vastuuntuntoi-
sesti, huolehtimaan tur-
vallisesta työskentelystä 
sekä valitsemaan ja 
käyttämään työhön so-
pivaa välineistöä 

S1-S5 Työskentelytaidot Oppilas ottaa vastuuta 
omasta työstään ja toi-
mii tavoitteellisesti. 

T6 opastaa oppilasta 
käyttämään tieto– ja 
viestintäteknologiaa kä-
sityön suunnittelussa, 

S1, S2, S6 Tieto- ja viestintätekno-
logian käyttäminen 
omassa työskentelyssä 

Oppilas osaa käyttää 
tieto- ja viestintätekno-
logiaa ohjatusti käsityön 
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valmistamisessa ja käsi-
työprosessin dokumen-
toinnissa 

suunnittelussa, valmis-
tuksessa ja käsityöpro-
sessin dokumentoin-
nissa 

T7 ohjata oppilasta arvi-
oimaan, arvostamaan ja 
tarkastelemaan vuoro-
vaikutteisesti omaa ja 
muiden kokonaisen kä-
sityön prosessia 

S6 Oman ja muiden työn 
arviointi, vertaispalaut-
teen antaminen 

Oppilas osallistuu ra-
kentavasti oman ja tois-
ten työn ja työskentelyn 
arviointiin ja vertaispa-
lautteen antamiseen. 

T8 herättää oppilas arvi-
oimaan kulutus- ja tuo-
tantotapoja kriittisesti 

S1-S3, S5 Kulutus- ja tuotanto- ta-
pojen pohdinta 

Oppilas osaa ilmaista, 
miten kulutus- ja tuo-
tantotavat vaikuttavat 
tuotteen elinkaaren. 

 

Tavoitteet ja sisällöt 6 lk. 

Oppiaineen valta-
kunnalliset tavoit-
teet vuosiluokilla 
3-6 

Paikallinen tavoite 
vuosiluokalla 6. 

Tavoitteisiin liitty-
vät keskeiset sisäl-
löt 

Kuntakohtainen 
toteutussuunni-
telma 

Laaja-alainen 
osaaminen 

T1 vahvistaa oppi-
laan kiinnostusta 
käsin tekemiseen 
sekä innostaa kek-
sivään, kokeile-
vaan ja paikalli-
suutta hyödyntä-
vään käsityöhön. 

   L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

T2 ohjata oppilasta 
hahmottamaan ja 
hallitsemaan koko-
nainen käsityöpro-
sessi ja sen doku-
mentointi 

Ideoidaan, luo-
daan suunnitelma, 
kokeillaan eri ma-
teriaaleja ja työs-
kentelytekniikoita 
ja valmistetaan 
loppuun kokeilu-
jen pohjalta tuote. 
Dokumentoidaan 
suunnitelma sekä 
tuotos 

eri materiaaleja ja 
niiden ominaisuuk-
sia  
- ohjelmointi, 
esim. robotiikka, 
automaatio 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

T3 opastaa oppi-
lasta suunnittele-
maan ja valmista-
maan yksin tai yh-
dessä käsityötuote 
tai -teos luottaen 
omiin esteettisiin 
ja teknisiin ratkai-
suihin 

Valmistetaan 
suunnitelman poh-
jalta ikäkaudelle 
sopivin tekniikoin 
esteettinen ja toi-
miva käsityötuote. 

sovelletaan mate-
riaalien lujuus- ja 
taipumisominai-
suuksia  
- yhdistetään vä-
rejä, kuvioita, pin-
toja, tyylejä, muo-
toja 
- ompelukoneen 
käyttö  
- kaava  

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu 
L4 Monilukutaito 
L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 
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- neulonta, ikäkau-
delle sopiva neu-
lontatyö  
- kirjontaa käsin tai 
koneella  
- erilaisten työväli-
neiden ja materi-
aalien monipuoli-
nen käyttö 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan monia eri-
laisia materiaaleja 
ja työstämään 
niitä tarkoituksen-
mukaisesti 

T4 ohjata oppilasta 
tunnistamaan kä-
sitteistöä sekä tun-
temaan erilaisia 
materiaaleja ja 
työstämään niitä 
tarkoituksenmu-
kaisesti 

Työstetään ikäkau-
delle sopivin tek-
niikoin erilaisia 
materiaaleja. Pe-
rehdytään laaduk-
kaan tuotteen 
ominaisuuksiin. 
Opetellaan käsit-
teistöä. 

- laitteiden toimin-
taperiaatteet  
- puulajit, metallit, 
muovi, kuidut, lan-
gat, kankaat, kier-
rätysmateriaalit  
- saumurin käyttö  
-muotosahaus, 
ruuviliitos, tappilii-
tos, pellin leikkaus 
ja taivutus, elekt-
roniikka. 

L4 Monilukutaito 
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään työ-
hön sopivaa väli-
neistöä. 

T5 kannustaa oppi-
lasta toimimaan 
pitkäjänteisesti ja 
vastuuntuntoi-
sesti, huolehti-
maan turvallisesta 
työskentelystä 
sekä valitsemaan 
ja käyttämään työ-
hön sopivaa väli-
neistöä. 

Suoriudutaan käsi-
työprosessin vai-
heista eri materi-
aaleja, turvallisia 
työtapoja sekä so-
pivaa välineistöä 
käyttäen. 

- oikeat ja turvalli-
set työskentelyta-
vat  
- työvälineistä ja 
materiaaleista 
huolehtiminen  
- siisteys 

L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot  
L6 Työelämätaidot 
ja yrittäjyys 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa 

T6 opastaa oppi-
lasta käyttämään 
tieto– ja viestintä-
teknologiaa käsi-
työn suunnitte-
lussa, valmistami-
sessa ja käsityö-
prosessin doku-
mentoinnissa 

Käytetään tieto- ja 
viestintäteknolo-
giaa käsityöproses-
sin suunnittelussa, 
valmistamisessa 
sekä dokumen-
toinnissa. 

Hyödynnetään tar-
koituksenmukaisia 
ohjelmia doku-
mentoinnissa. 

L5 Tieto- ja viestin-
täteknologinen 
osaaminen 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

T7 ohjata oppilasta 
arvioimaan, arvos-
tamaan ja tarkas-
telemaan vuoro-
vaikutteisesti 
omaa ja muiden 
kokonaisen käsi-
työn prosessia 

Suoritetaan sekä 
itse-, että ver-
taisarviointia pro-
sessin eri vai-
heissa. 

Kirjallinen ja/tai 
suullinen palaute 
ja arviointi proses-
sin eri vaiheissa. 
Sekä yksilöllinen 
että ryhmäarvi-
ointi. 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L4 Monilukutaito 
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevai-
suuden rakentami-
nen 
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T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

T8 herättää oppi-
las arvioimaan ku-
lutus- ja tuotanto-
tapoja kriittisesti 

Pohditaan omia 
kulutustottumuk-
sia sekä käsillä te-
kemisen merki-
tystä. 

- lasketaan val-
miille tuotteelle 
hinta ja pohditaan 
mikä kaikki tuot-
teessa maksaa ja 
mikä on oman 
työn arvo 

L1 Ajattelu ja oppi-
maan oppiminen 
L3 Itsestä huolehti-
minen ja arjen tai-
dot L7 Osallistumi-
nen, vaikuttami-
nen ja kestävän tu-
levaisuuden raken-
taminen 

 
 

14.4.13 Liikunta 
 

Liikunta  
 
Oppiaineen tehtävä  

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksit-

täisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitun-

neilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhden-

vertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja 

se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödyn-

netään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turval-

liseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.  

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-

laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa 

toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkä-

jänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehit-

tyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, ren-

toutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa 

valmiuksia terveytensä edistämiseen.  

”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”  

Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa ja monipuolistami-

sessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja vuorovaikutuksellinen opetus tukee taito-

jen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnal-

liseen elämäntapaan. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuul-

liseen toteuttamiseen.  

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6  

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuoden-

ajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työta-

poja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. 
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Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulko-

puolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.  

Paikallisuus: Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa paikallisuus korostuu etenkin koulun lähilii-

kuntapaikkojen hyödyntämisessä ja vuodenaikojen mukaisesti toteutettavassa luontoliikunnassa. Paikal-

lisuus huomioi erityisesti koulun lähiliikuntapaikkojen kuten urheiluhallin, yleisurheilukentän, palloken-

tän, pururadan ja Paartoselän maaston käytön. Pitkä ja luminen talvi mahdollistaa talviliikunnan moni-

puolisen harrastamisen liikuntatunneilla. Painotus on elämyksellisessä luontoliikunnassa ja uusien, posi-

tiivisten kokemusten saamisessa. Paikalliset maastot ja tunturit toimivat erinomaisesti luontoliikunnan 

toteutuksessa liikuntatunneilla ja ulkoilu-/teemapäivinä.  

Liikkuva koulu  

”Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan 

asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetel-

millä,liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.” (www.liikkuvakoulu.fi)  

Kittilän alakoulut ovat mukana Liikkuva koulu-ohjelmassa mahdollisuuksien mukaan. Liikkuvaa koulua 

toteutetaan Kittilässä mm. teemapäivinä, varustehankinnoin (välituntiliikunta), välituntitoimintana sekä 

tekemällä yhteistyötä kunnan muiden koulujen ja eri sidosryhmien kanssa 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan 

tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-

nalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, 

turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja roh-

kaisevalla palautteella. Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on 

merkitystä yhteiseen toimintaan osallistumisessa.  

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-

lautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu 

monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.  

Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja 

tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityis-

tarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perus-

tuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (ta-

voitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä ar-

vioinnin perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohja-

taan itsearviointiin.  

Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-

kuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä. 

 

Vuosiluokka 3 
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3. luokka  

Tavoitteet 

  
Fyysinen toimintakyky  

1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

 Fyysinen toimintakyky 

 Ajattelu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

2. Ohjata oppilasta tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

3. Ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

4. Ohjata oppilasta soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä 

käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  

 Fyysinen toimintakyky  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Sosiaalinen toimintakyky  

8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista.  

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Psyykkinen toimintakyky  

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä.  

 Psyykkinen toimintakyky 
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 Ajattelu  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 
Sisällöt  

- ryhmässätoimimisen vahvistamista, sosiaalisten taitojen harjoittelua, ohjeiden ja sääntöjen noudattamista 

 - omasta kunnosta huolehtimisen tietous ja lihaskunnon harjoittamisen alkeet, lihashuolto  

- yleisurheilun lajivalikoimaa laajennetaan ja lajitietoutta syvennetään  

- suunnistuksessa kartanlukutaidon vahvistaminen ja lähiympäristöön tutustuminen  

- palloilussa tutustutaan eri palloilulajien perussääntöihin, pelivälineisiin ja joukkuepelaamiseen 

- voimistelussa kehonhallintaa sekä harjoittelua monipuolisesti eri telineillä mahdollisuuksien mukaan  

- musiikkiliikunnassa ohjataan itseilmaisuun musiikin kautta  

- luistelussa harjoitellaan liukumista eri tavoin, eteen- ja taaksepäin luistelua ja jarruttamista  

- hiihdossa harjoitellaan rytmitystä ja eri tekniikoita  

- uinnin ja laskettelun opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan  

- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen  

Liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen soveltuvia pelejä ja leikkejä.  

 
Arviointi  

Fyysinen toimintakyky  

1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Työskentely ja yrittäminen  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti 

kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  

2. Ohjata oppilasta tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, 

useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.  

3. Ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri tilanteissa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuo-

doissa.  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäris-

töissä.  
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4. Ohjata oppilasta soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä 

käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa. 

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-

ympäristöissä. 

  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Uima- ja pelastautumistaidot  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintita-

paa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Toiminta liikuntatunneilla  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta-

tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. 

Sosiaalinen toimintakyky  

8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla ta-

valla.  

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä 

vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.  

Psyykkinen toimintakyky  

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä.  

Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky 

  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohti-

maan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

Vuosiluokka 4 
 



383 
 

4. luokka  

Tavoitteet  

Fyysinen toimintakyky  

1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Ajattelu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

2. Ohjata oppilasta tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

3. Ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

4. Ohjata oppilasta soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä 

käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  

 Fyysinen toimintakyky  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

 Fyysinen toimintakyky  

 
Sosiaalinen toimintakyky  

8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista. 

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-

toja.  

 Psyykkinen toimintakyky  

 Ajattelu  
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 Vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

  
Psyykkinen toimintakyky  

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä.  

 Psyykkinen toimintakyky  

 Ajattelu  

 Vuorovaikutus ja ilmaisu 

 

Sisällöt  

- ryhmässätoimimisen vahvistamista, sosiaalisten taitojen harjoittelua, ohjeiden ja sääntöjen noudattamista  

- omasta kunnosta huolehtimisen tietous ja lihaskunnon harjoittamisen alkeet, lihashuolto - yleisurheilun 

lajivalikoimaa laajennetaan ja lajitietoutta syvennetään  

- suunnistuksessa kartanlukutaidon vahvistaminen ja lähiympäristön laajentaminen, suunnistusvälineiden 

käytön alkeet  

- palloilussa tutustutaan eri palloilulajien perussääntöihin, syvennetään pelivälinetietoutta ja joukkuepeli-

taitoja  

- voimistelussa kehonhallintaa sekä harjoittelua monipuolisesti eri telineillä mahdollisuuksien mukaan  

- musiikkiliikunnassa ohjataan itseilmaisuun musiikin kautta  

- luistelussa harjoitellaan liukumista eri tavoin, eteen- ja taaksepäin luistelua ja jarruttamista  

- hiihdossa harjoitellaan rytmitystä ja eri tekniikoita  

- uinnin ja laskettelun opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan  

- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen  

Liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen soveltuvia pelejä ja leikkejä. 

 
 
 
 
Arviointi  

Fyysinen toimintakyky  

1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Työskentely ja yrittäminen Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osallistuu 

liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä. 
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2. Ohjata oppilasta tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: 

Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.  

3. Ohjata oppilasta vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri tilanteissa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuo-

doissa Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympä-

ristöissä.  

4. Ohjata oppilasta soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä 

käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-

ympäristöissä.  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Uima- ja pelastautumistaidot Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas on pe-

rusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Toiminta liikuntatunneilla Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa ottaa 

huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Sosi-

aalinen toimintakyky  

8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas 

osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.  

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas 

noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.  

10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-

toja.  

Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Työskentelytaidot Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa yleensä työs-

kennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  
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Psyykkinen toimintakyky  

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä. Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohti-

maan kokemuksiaan osana itsearviointia 

 

Vuosiluokka 5 
 

5.  luokka  

Fyysinen toimintakyky  

1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

3. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan, että soveltamaan niitä monipuoli-

sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  

4. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilai-

sissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito 

5. Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-

peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  

 Fyysinen toimintakyky  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  

 Osallistuminen ja vaikuttaminen 

  
Sosiaalinen toimintakyky  
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8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 Osallistuminen ja vaikuttaminen  

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista.  

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Osallistuminen ja vaikuttaminen  

 
Psyykkinen toimintakyky  

10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-

toja.  

 Psyykkinen toimintakyky 

 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä.  

 Psyykkinen toimintakyky  

 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

Sisällöt  

- ryhmässätoimimisen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista, ohjeiden ja sääntöjen noudattamista  

- omasta kunnosta huolehtimista ja lihaskunnon harjoittamista, lihashuoltoa  

- yleisurheilussa kokonaissuoritukset eri lajeissa, tekniikkatietouden syventäminen  

- suunnistuksessa kartanlukutaidon syventäminen ja lähikartalla suunnistaminen, suunnistusvälineiden 

käyttö  

- palloilussa eri palloilulajien perussääntöjen hallinta, lajitaitojen vahvistaminen  

- voimistelussa kehonhallintaa sekä perusliikkeiden harjoittelua  

- musiikkiliikunnassa harjoitellaan liikkumista rytmin mukaan  

- luistelussa vahvistetaan perustekniikoita  

- hiihdossa vahvistetaan hiihdon eri tekniikoita muuttuviin maasto-olosuhteisiin soveltaen  

- uinnin ja laskettelun opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan  

- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen  

Liikunnanopetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen ja lajiin soveltuvia leikkejä ja viitepelejä.  

Arviointi  

Fyysinen toimintakyky  
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1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Työskentely ja yrittäminen  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti 

kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  

3. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan, että soveltamaan niitä monipuoli-

sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuo-

doissa 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäris-

töissä.  

4. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilai-

sissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-

ympäristöissä. 

5. Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-

peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa no-

peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa  

6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Uimataidot  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintita-

paa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).  

7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  

Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  

Arvioinnin kohteena: Toiminta liikuntatunneilla 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta-

tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.  

 

Sosiaalinen toimintakyky  

 

8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  
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Arvioinnin kohteena: Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla ta-

valla.  

 

9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista.  

Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky 

  

Arvioinnin kohteena: Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä 

vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.  

 

Psyykkinen toimintakyky  

 

10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-

toja.  

Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  

 

Arvioinnin kohteena: Työskentelytaidot  

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  

 

11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-

destä.  

Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  

 

Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohti-

maan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

 

Vuosiluokka 6 
 

6. luokka 
 
Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa  
 
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-
lautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu 
monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.  
 
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja 
tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityis-
tarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä havainnoimalla. Liikunnan arviointi perus-
tuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (ta-
voitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä ar-
vioinnin perusteena. Move! -mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohja-
taan itsearviointiin.  
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Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikalli-
sessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lu-
kuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan valtakunnallisia arviointikriteereitä.  
 
Oppiaineen arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ ar-
vosanaa kahdeksan varten 
 
Fyysinen toimintakyky  
 
1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Työskentely ja yrittäminen 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti 
kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  
 
2. Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristö-
ään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä ja peleissä, 
useimmiten tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.  
 
3. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan, että soveltamaan niitä monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky 
 
Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuo-
doissa  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäris-
töissä.  
 
4. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilai-
sissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-
ympäristöissä.  
 
5. Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa  
 
6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  



391 
 

 
Arvioinnin kohteena: Uima- ja pelastautumistaidot  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintita-
paa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla).  
 
7. Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Toiminta liikuntatunneilla  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikunta-
tunneilla sekä pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti. Sosiaalinen toimintakyky  
 
8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  
Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas 
osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla.  
 
9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-
teista.  
Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä 
vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.  
 
Psyykkinen toimintakyky  
 
10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-
toja.  
Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Työskentelytaidot  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  
 
11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä.  
Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  
 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan osana itsearviointia 
 
6. luokka  
Tavoitteet  
 
Fyysinen toimintakyky  
 
1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen.  
 

 Fyysinen toimintakyky  
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 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
 
3. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan, että soveltamaan niitä monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  
 

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  
 
4. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilai-
sissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  
 

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  
 
5. Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.  
 

 Fyysinen toimintakyky  

 Monilukutaito  
 
6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  
 

 Fyysinen toimintakyky 

 Sosiaalinen toimintakyky  
 
8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  
 

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 Osallistuminen ja vaikuttaminen 
 
 9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-
teista.  
 

 Sosiaalinen toimintakyky  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 Osallistuminen ja vaikuttaminen  
 
Psyykkinen toimintakyky  
 
10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-
toja. 
 

 Psyykkinen toimintakyky  

 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
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11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-
destä.  
 

 Psyykkinen toimintakyky  

 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
 
Sisällöt  
 
- ryhmässätoimimisen ja sosiaalisten taitojen vahvistamista, ohjeiden ja sääntöjen hallintaa  
- omasta kunnosta huolehtimista ja lihaskunnon harjoittamista, lihashuoltoa  
- yleisurheilussa kokonaissuoritukset eri lajeissa, tekniikkatietouden syventäminen  
- suunnistuksessa kartanlukutaidon syventäminen ja lähikartalla suunnistaminen, suunnistusvälineiden mo-
nipuolinen käyttö  
- palloilussa eri palloilulajien perussääntöjen hallinta, lajitaitojen vahvistaminen ja pelitaktiikoiden alkeet  
- voimistelussa kehonhallintaa sekä perusliikkeiden harjoittelua  
- musiikkiliikunnassa tuodaan toimintaan tanssillisuutta ja vahvistetaan liikkumista rytmin mukaan  
- luistelussa vahvistetaan tekniikoita ja harjoitellaan jääpelejä  
- hiihdossa vahvistetaan hiihdon eri tekniikoita muuttuviin maasto-olosuhteisiin soveltaen  
- uinnin ja laskettelun opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan  
- retkeilyä ja luontoliikuntaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yli ainerajojen  
 
Liikunnan opetuksessa käytetään monipuolisesti ikäkauteen ja lajiin soveltuvia leikkejä ja viitepelejä. 
 
Arviointi  
 
Fyysinen toimintakyky  
 
1. Kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan 
parhaansa yrittäen.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Työskentely ja yrittäminen  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti 
kokeillen ja harjoitellen erilaisia liikuntatehtäviä.  
 
3. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan, että soveltamaan niitä monipuoli-
sesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (tasapaino- ja liikkumistaidot) käyttäminen eri liikuntamuo-
doissa  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäris-
töissä.  
 
4. Ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilai-
sissa oppimisympäristöissä käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Motoristen perustaitojen (välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri liikuntamuodoissa 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimis-
ympäristöissä.  



394 
 

 
5. Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa no-
peutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa  
 
6. Opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä.  
Sisältöalueet: Fyysinen toimintakyky 
 
Arvioinnin kohteena: Uimataidot Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas on perusuimataitoinen 
(Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5 metriä pinnan alla). 
 
Sosiaalinen toimintakyky  
 
8. Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 
liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  
Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla ta-
valla.  
 
9. Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-
teista.  
Sisältöalueet: Sosiaalinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä 
vastuullisuuteen yhteisissä oppimistilanteissa.  
 
Psyykkinen toimintakyky  
 
10. Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa itsenäisen työskentelyn tai-
toja.  
Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  
 
Arvioinnin kohteena: Työskentelytaidot  
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa yleensä työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.  
 
11. Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia pätevyydestä ja yhteisöllisyy-
destä.  
Sisältöalueet: Psyykkinen toimintakyky  
 
Hyvä/Arvosanan kahdeksan osaaminen: Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohti-
maan kokemuksiaan osana itsearviointia. 
 

Laaja-alainen osaaminen osana Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmaa  
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Laaja-alainen osaaminen osana Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmaa  
 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1  
 
Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa liikuntajaksojen kokonaisuudet sisältävät aina ajattelun ja 
oppimaan oppimisen taitoja. Liikuntatunneilla pyritään kehittämään oppilaan omaa ajattelua, jotta erilaiset 
harjoitteet tuntuvat mielekkäämmiltä. Esimerkiksi suunnistusjaksolla pyritään kehittämään oppilaan kartan-
lukutaitojen kehittymistä. Pallopelijaksolla pyritään kehittämään oppilaan yhteistyötaitoja sekä harjoitel-
laan hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Pallopeleissä oppilas ajattelee pelaamista sekä omasta että joukku-
een näkökulmasta ja keskittyminen voi olla esimerkiksi joukkuepelin tai -yhteistyön kehittämisessä. Oppi-
lasta ohjataan myös arvioimaan omaa kehittymistään liikkujana. 
 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2  
 
Kulttuurinen moninaisuus ja kansainvälisyys näkyvät liikunnassa erilaisissa liikuntalajeissa ja -muodoissa. 
Liikunnan avulla voimme lisätä eri kulttuureista tulevien oppilaiden vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta, 
sillä liikunta ja urheilu yhdistävät ihmisiä. Liikunnan avulla vahvistamme toisten ihmisten kunnioittamista, 
tasa-arvoa ja reilun pelin periaatteita.  
 
Kittilässä tavoitteena on kehittää liikunnan avulla oppilaiden välisiä sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä 
mm. pari- ja ryhmätyöskentelymuotojen avulla. Liikunnassa tunteet saattavat tulla voimakkaasti esille, ja 
pyrimmekin opettamaan oppilaille eri tilanteissa tunteiden ilmaisua ja niiden hallintaa. Liikunnan avulla 
voimme vahvistaa myös koulumme yhteisöllisyyttä esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä ja tapahtumia.  
 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3  
 
Kittilä kunnan liikunnan opetussuunnitelmaan kuuluu laaja-alaisesti itsestähuolehtimisen ja arjen taidot. 
Näitä tärkeitä taitoja liikunnassa ovat mm. turvallinen siirtyminen liikuntapaikoille ja liikennesääntöjen nou-
dattaminen, turvallinen liikunnan harrastaminen ja tapaturmien ehkäisy ja hoito, omasta hygieniasta huo-
lehtiminen sekä oman terveyden ylläpitäminen ja kehittäminen liikunnanavulla. Liikunnan avulla pyritään 
myös kehittämään oppilaiden ihmissuhdetaitoja esimerkiksi joukkuepelien, pienryhmä- ja parityöskentelyn 
avulla.  
 
Monilukutaito L4  
 
Kittilän kunnan liikunnan opetussuunnitelmassa oppilaiden monilukutaitoa kehitetään integroimalla erilai-
sia leikkejä ja pelejä liikuntatunteihin. Näin oppilaat oppivat noudattamaan erilaisia sääntöjä ja lainalaisuuk-
sia osana omaa liikkumistaan. Lisäksi liikunnassa opitaan eri lajien tekniikoita, liikemalleja ja sääntöjä.  
 
Oppilaat oppivat yleisesti säännöllisen harjoittelun vaikutuksista kehoon ja mieleen. Näiden tietojen ja tai-
tojen oppiminen kehittää oppilaan monilukutaitoa ja oppilas tulee tietoiseksi esimerkiksi liikunnan positiivi-
sista vaikutuksista ja säännöllisen harjoittelun hyödyllisyydestä. Oppilaiden monilukutaito kehittyy myös 
liikunnan terminologian avulla.  
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5  
 
Vuosiluokilla 3 - 6 pääpaino on liikuntaan liittyvien perusasioiden hallinnassa. Mahdollisuuksien mukaan 
tvt:tä voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi osana itsearviointia (liikuntasuoritusten kuvaaminen). Tvt:n laa-
jempaa käyttöä voi opettaja kuitenkin harkita lasten kehitystason ja resurssien mukaan.  
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys L6  
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Kittilän kunnassa liikuntakasvatuksella on painotettu asema ja oppilaita kannustetaan liikunnan harrastami-
seen. Kittilässä on liikunnan harrastamiseen erinomaiset mahdollisuudet (mm. urheiluhalli, jäähalli, pallo-
kenttä, yleisurheilukenttä, pururadat, lähialueen tunturit). Työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta luonto-
ja talviliikunta ja matkailu ovat tärkeitä Kittilän alueen elinkeinoelämälle.  
 
Koulussa kokeilemme luontoliikunnan erilaisia liikuntamuotoja (esim. hiihto, laskettelu/lumilautailu) ja tu-
tustutamme oppilaat paikallisiin luonto- ja liikuntakohteisiin. Esimerkiksi koulu voi tehdä yhteistyötä alueen 
eri liikuntaseurojen ja yritysten kanssa.  
 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7  
 
Osallistuminen, tekeminen ja yrittäminen korostuvat liikunnan toiminnallisessa oppiaineessa. Kittilän kun-
nan liikunnan opetussuunnitelmassa pyritään vahvistamaan jokaisen oppilaan osallistumista ja osallisuutta 
positiivisten liikuntakokemusten kautta. Osallistuminen (eri liikuntamuodot), yrittäminen ja vastuunkanta-
minen (esimerkiksi yhteisistä liikuntavälineistä) ovat tärkeitä tavoitteita liikunnan opetussuunnitelmassa. 
Oppilaiden osallisuutta pyritään lisäämään mm. erilaisten roolien ja tehtävänjaon avulla. Oppilaita kannus-
tetaan myös itsearviointiin. 
 

14.4.14 Oppilaanohjaus  
 
Oppilaanohjauksen tehtävä vuosiluokilla 3 - 6  
 
OPPIAINEEN TEHTÄVÄ  
 
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaan, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Ohjaus-
toiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulot-
tuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaan koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä 
koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  
 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas pystyy kehittä-
mään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. 
Oppilaanohjaus tukee oppilasta tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostuk-
seensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. 
Ohjauksen avulla oppilas oppii tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin 
liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanoh-
jausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.  
 
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työnja 
vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-
massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-
misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden 
opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opet-
tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat 
hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-
vista muutoksista.  
 
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja 
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työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saata-
vuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.  
 
Oppilaanohjauksen erityispiirteitä vuosiluokilla 3 – 6 
 
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toimin-
nan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä 
tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Oppimisympäris-
tönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyöta-
hot.  
 
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä, vahviste-
taan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään oppimaan oppi-
misen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia oppimi-
sen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiai-
neiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauk-
sella tuetaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.  
 
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä käsitystä 
itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten vahvuuksia, ky-
kyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan, valinnoistaan sekä toiminnas-
taan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osalli-
suuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteis-
kunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa muotoutua. Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat 
lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen 
yhtenä tehtävänä on esitellä oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään 
oppilaiden ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.  
 
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa. Heille jär-
jestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja valintojen tuke-
miseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. 
 
 

LUKU 15. Vuosiluokat 7–9  
 

15.1. Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7–9 

tehtävä  
 
Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtä-

vänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolen-

pitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa. 

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe 

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön suunnitelmallista 

yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä oppimisympäristöjen, toimintatapojen 
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ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymä-

vaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön 

tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytän-

nöt ovat oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan 

myös oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä rohkaistaan uusien asioiden 

kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen 

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

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

 

Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen 

 

Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden kehitysvuosien ai-

kana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja kannustaa kaikkia oppilaita 

opintojen jatkamiseen.  Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen oppilas saisi mahdollisimman hyvät edel-

lytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. 

Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä 

aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja 

rohkaistaan itsensä hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympä-

ristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirin-

tää, rasismia eikä muuta syrjintää.  Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä työskentelytapojen ja op-

pimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Opintojen aikaisen arvioinnin ja 

palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppi-

mista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä. Kodin ja 

koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä tuki. Yhteisistä peli-

säännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää 

koulutyön onnistumista.  

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan sekä suun-

tautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa syvennetään, rikastetaan ja laa-

jennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. 

Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri 

oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset 

aineet tarjoavat mahdollisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun 

yhdistämiseen koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi 

taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa.  

Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen  

Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät päätöksiä 

koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymä edellyttää suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä sekä vuorovai-

kutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet 

edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. 

Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vas-

tuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon mer-

kitys korostuu. Oppilaat tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä 
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monipuolista ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin.  On tärkeä varata aikaa kes-

kustella oppilaiden kanssa heidän suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen aset-

tamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja.  

 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7–9 
 

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä tavoitenäkökulmat 

painottuvat vuosiluokilla 7-9. 

Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta oppiai-

neiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät. Koulu voi parhaimmillaan tarjota yh-

teisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen merkitykselliseksi ja joka auttaa jäsentämään sekä 

omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa.  Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvis-

taviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaa-

tunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti myös kehittymistarpeensa.  

Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilai-

den kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia 

edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän 

kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee. 

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla tavalla. 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa tähtää eri-

tyisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä oppimista 

tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta opiskeluun liitty-

vien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja etenemisen arvioin-

nista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja kehittämään niitä tietoisesti. 

Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä ylläpitämiseen sekä ohjausta tekno-

logian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan. 

Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja soveltamaan 

koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä ja toisia, näkemään 

asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ris-

tiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja op-

pilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppi-

lailla tulee olla mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti 

tietoa sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 

kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökul-

mia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehite-

tään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumen-
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tointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keski-

näisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan 

pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät 

eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla uusia oivalluksia. 

Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien ilmiöiden tar-

kastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajat-

telu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita autetaan ottamaan selvää opintoihin ja 

työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja tekemään valintansa perustellusti omia taipumuksi-

aan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.  

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämänta-

paa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moni-

naisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, 

uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida 

ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta 

muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkityk-

seen ja toteutumiseen maailmassa.  

 

Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään 

ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. Mediaympäristöä analysoidaan ja sen vai-

kutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja osallistutaan sen ylläpitoon 

ja uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä 

ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä 

muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja 

vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.  

 

Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen yhteistyöhön liitty-

vien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä dialogia kehittyy. Oppilaat harjoit-

televat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen monenlaisissa esiinty-

mis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan 

kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaise-

maan itseään monipuolisesti. Heitä ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttä-

mään sitä tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti 

mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja 

nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.  

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan otta-

maan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia osallistua koulu-

työn ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yh-

teistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta 
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edistäviin toimintatapoihin.  Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liik-

kumisen ja monipuolisen ravinnon sekä päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elä-

mässä. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitais-

ten tunteiden ja ajatusten kohtaamista ja hallintaa.  Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja 

henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan onnetto-

muustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös lii-

kenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä huolehtimaan turvavarustei-

den käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä. 

Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, 

monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 

ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä harjoittele-

maan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa 

pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan 

tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosvies-

tintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan 

edellytyksiään oman talouden suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat 

harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla. 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien oppiaineiden 

opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettis-

ten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Harjoittelun paino-

piste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialuei-

den ja tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja 

välittämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppi-

laita rohkaistaan käyttämään monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympä-

ristössä, mediassa ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoi-

minnalliseen harjoittelemiseen. 

Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä käytettä-

viin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin, kuvaaviin, ohjaa-

viin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lu-

kutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös työelämään liittyviä tekstejä. Kulut-

taja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyh-

teyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotetta-

vuutta tai ostotarjousten edullisuutta. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia 

kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskente-

lemällä eri medioiden parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän 

ja vaikuttamisen keinojen avulla. 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syven-

tävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, 

miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja 
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työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkas-

tellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. 

 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknolo-

gian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valin-

taan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. 

He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digi-

taalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vas-

tuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintätek-

nologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon hä-

viämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoi-

keus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opas-

tetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työs-

kentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuo-

liseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan 

arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tie-

toa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteis-

työn ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opas-

tetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja vies-

tintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen 

merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.  

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä 

vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän eri-

tyispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat ko-

kemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan myös 

työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuoro-

vaikutustaitojen merkitys.  Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tunte-

maan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, 

koulussa vierailevien henkilöiden kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaa-

tioissa sekä harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.   

 

Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja Suomessa 

sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnit-

telemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopää-

töksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloit-

teellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, koh-

taamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat 

tilaisuuksia oppia oman kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merki-

tyksen yhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä 

mahdollisuuksista ja uravalinnoista.  Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia taipumuksiaan, 
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vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustel-

lusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedos-

taen.  

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita koh-

taan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri opis-

keluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä saa-

tavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja 

oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumi-

sen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai 

median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttami-

sesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimin-

taan.  Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkai-

suja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. 

Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ih-

misten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä.  

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, yhteiskun-

nalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja eri-

laisia tulevaisuusvaihtoehtoja.  Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimin-

tatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen 

aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa 

merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.    

 

15.3 Paikallisesti päätettävät asiat 
 
Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa 

- miten tuetaan oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle vuosiluokalle sekä perusopetuk-

sesta seuraavaan koulutusvaiheeseen 

o toimintatavat siirtymävaiheessa 

o tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut 

- mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 7-9 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seura-

taan ja kehitetään 

- mitkä ovat laaja-alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan 

käyttää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja-alaisen 

osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 7-9 

- mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokilla 7, 8 ja 9  

- mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen 

ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokilla 7-9 
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15.4. Oppiaineet vuosiluokilla 7–9  
 
Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät 

keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin op-

piaineessa. 

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältö-

alueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on nume-

roitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa. 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito   

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

 

ÄIDINKIELEN JA KIRJALLISUUDEN ERI OPPIMÄÄRIEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaksitoista eri 

oppimäärää, jotka ovat seuraavat: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kir-

jallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu oppilaan äidinkieli, suomi ja ruotsi toi-

sena kielenä ja kirjallisuus, suomi ja ruotsi saamenkielisille sekä suomi ja ruotsi viittomakielisille. Muuna op-

pilaan äidinkielenä on mahdollista opettaa opetuksen järjestäjän tarjoamana ja huoltajan valitsemana jota-

kin edellä mainitsematonta äidinkieltä koko äidinkielen ja kirjallisuuden tuntimäärällä tai valtioneuvoston 

asetuksen 422/2012 8 §:n mukaisesti järjestettynä. Lisäksi erillisrahoitettuna voidaan tarjota oppilaan omaa 

äidinkieltä. Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä 

kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät.  

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä seuraavassa taulu-

kossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja oppilaan huoltaja valitsee. 

Taulukossa oppilaan äidinkielellä tarkoitetaan koulun opetuskieltä (suomi, ruotsi ja saame) tai muuta huol-

tajan ilmoittamaa kieltä. 

 

Oppilaan äidinkieli Äidinkielen ja kirjallisuuden oppi-
määrä 

Toinen kotimainen kieli 

 yhteinen yhteinen valinnainen 

suomi suomen kieli ja kirjallisuus ruotsi - 

ruotsi ruotsin kieli ja kirjallisuus suomi - 

saame  saamen kieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi saamenkielisille 

- 
 

suomi tai ruotsi 
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saame  suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä saamen kieli ja kirjalli-
suus 

ruotsi tai suomi  

romani suomen tai ruotsin kieli ja kirjalli-
suus sekä romanikieli ja kirjalli-
suus 

ruotsi tai suomi 
- 

viittomakieli viittomakieli ja kirjallisuus sekä 
suomi tai ruotsi viittomakielisille - 

ruotsi tai suomi 

muu äidinkieli muu äidinkieli koko äidinkielen ja 
kirjallisuuden tuntimäärällä tai VA 
422/2012 8 §:n mukaisesti järjes-
tettynä sekä suomi tai ruotsi toi-
sena kielenä 

- 

ruotsi tai suomi 

 

15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  
  

Kielikasvatus  

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Op-

pilaat 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 moni-

kerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Ope-

tus 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.  

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 tekstitai-

toja 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 saa-

vat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa ke-

hittämiseen.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa oppilaiden 

kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa 
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ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. 

Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuotta-

misen 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 kulttuu-

reista.  

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 tulkit-

semisen ja tuottamisen strategiset taidot. Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoi-

suutta ja kielen havainnoinnin taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kie-

lestä: kielen rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhtey-

dessä. 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 tulkitse-

minen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja jakami-

nen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvi-

tuksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteet-

tistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämi-

seen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätai-

toja.  

Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden merkitykselli-

syys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan luomalla mahdollisuuksia 

aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon oppilaiden tekstimaailma ja koke-

mukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valin-

nassa 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 kult-

tuurisia taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman viestijäkuvansa ja pysty-

vät 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 yh-

teiskunnallisten 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 sy-

ventämiseen ja lukuelämysten hankkimiseen.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosi-

luokilla 7–9   
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Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympä-

ristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajois-

takin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu 

myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. 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 kuva-

taiteen opetukseen. Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9  

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista autta-

malla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vah-

vuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle lukutaidolle ja -ta-

valle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan kirjallisuuden ja muiden teks-

tien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen ja vastuulliseen mediaympäristössä 

toimimiseen. Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä oh-

jausta ja palautetta. Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä oppimisvaikeuksissa, käsit-

teiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaas-

teiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja 

työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuvat.  

  

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9  

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja ra-

kentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä 

auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edisty-

misestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Op-

pimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, 

tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen. Vuosiluokilla 7–9 ope-

tuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi pe-

rustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja 

tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioin-

nin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppimäärän ta-

voitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso asianomaisen oppimäärän 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöar-

vosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta 

siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvo-
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sanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kah-

deksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen 

joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

 

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 kirjalli-

suus -oppimäärää.  

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen, mo-

niluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee oppilaiden mo-

nilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa ohjataan oppilaita ym-

märtämään 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 enem-

mistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline mui-

den 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. Opetuk-

sessa ohjataan tilanteeseen sopivaan kielenkäyttöön, ilmaisuun ja viestintään eri ympäristöissä. Jatko-opin-

noissa ja työelämässä tarvittavat kielelliset ja vuorovaikutusvalmiudet otetaan huomioon. Kirjallisuuden-

opetuksessa kannustetaan elämykselliseen ja monipuoliseen lukemiseen.  

Vuosiluokat 7–9  

 

7. lk  

8. lk  

9. lk  

  

Opetuksen tavoite  Sisältöalueet  Opetuksen ta-
voitteista  
 johdetut op-
pimisen  
 tavoitteet  

Arvi-
oinnin   
kohde  

S1        
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T1: ohjata oppilasta laa-
jentamaan taitoaan toi-
mia tavoitteellisesti, 
motivoituneesti, eetti-
sesti ja rakentavasti eri-
laisissa viestintäympä-
ristöissä  

7.-9. luokka: Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, 
myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa 
ja havainnoidaan omasta ja muiden viestinnästä syn-
tyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tehdään erilaisia vuo-
rovaikutusharjoituksia, harjoitellaan toisten kuuntele-
mista ja oman viestinnän vaikutusta toisiin.  

Oppilas laa-
jentaa taito-
aan toimia 
erilaisissa 
vuorovaiku-
tustilan-
teissa.  
  

Toi-
minta   
vuoro-
vaiku-
tusiti-
lan-
teissa  

T2 kannustaa oppi-
lasta monipuolista-
maan ryhmäviestintä-
taitojaan ja kehittä-
mään taitojaan perus-
tella näkemyksi-
ään sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä valinto-
jaan  

7. luokka: Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää pu-
heen ja kokonaisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Har-
joitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ide-
ointi- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Harjoitellaan 
ideointia ryhmässä ja muita ryhmäviestintätaitoja 
sekä tutkitaan ryhmässä ilmeneviä rooleja.  
8.luokka: Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen 
taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanrat-
kaisutilanteissa. Harjoitellaan väittely-, neuvottelu- ja 
ongelmanratkaisutilanteita. Oppilasta ohjataan perus-
telemaan mielipiteitään.   
9. luokka: Vahvistetaan oppilaan ryhmäviestintätaitoja 
monipuolisilla ryhmätyöskentelytilanteilla.  

Oppilas mo-
nipuolistaa 
ryhmävies-
tintätaito-
jaan ja kehit-
tää taitojaan 
perustella 
näkemyksi-
ään.  

Ryh-
mä-
vies-
tinnän 
taidot  

T3 ohjata oppilasta mo-
nipuolistamaan koko-
naisilmaisun taitojaan 
erilaisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa, myös 
draaman keinoin  
  

7.luokka: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaiku-
tustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden 
kehittämiskohteita. Tutustutaan draamaan kirjallisuu-
den lajina.   
8. luokka: Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten 
pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitutetaan op-
pilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun 
keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan spontaanin pu-
heenvuoron käyttämistä mielipidekeskustelussa.   
9. luokka: Tutustutaan teatteriin taidemuotona ja te-
atteri-ilmaisun keinoihin draaman toimintamuotojen 
avulla.  

Oppilas mo-
nipuolistaa 
kokonaisil-
maisun taito-
jaan erilai-
sissa vies-
tintä- ja esi-
tystilan-
teissa.  

Esiin-
tymi-
sen 
taidot  

T4 kannustaa oppilasta 
syventämään viestijä-
kuvaansa niin, että hän 
oppii havainnoimaan 
omaa viestin-
täänsä ja  tunnista-
maan vahvuuksiaan 
sekä kehittämisaluei-
taan erilaisissa, myös 
monimediaisissa vies-
tintäympäristöissä  

7. luokka: Oppilasta ohjataan oman viestinnän havain-
nointiin myös sähköisessä vuorovaikutuksessa. 8. 
luokka: Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutus-
taitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehit-
tämiskohteita myös sähköisissä viestintäympäris-
töissä.9. luokka: Harjoitellaan valmisteltujen puhe- 
esitysten pitämistä sekä havainnollistamista. Pidetään 
juhla- tai vaikuttava puhe. Syvennetään taitoa arvioida 
omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havait-
semaan niiden kehittämiskohteita saadun palautteen 
pohjalta.  

Oppilas oppii 
havain-
noiman 
omaa vies-
tintäänsä ja 
tunnista-
maan vah-
vuuksiaan 
sekä kehittä-
misaluei-
taan.  
  

Vuoro-
vaiku-
tustai-
tojen 
kehit-
tämi-
nen  

S2        

T5 ohjata oppilasta ke-
hittämään tekstien lu-
kemisessa, ymmärtämi-
sessä, tulkin-
nassa ja analysoimi-
sessa tarvittavia strate-

7.-9.luokka: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lu-
kemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä 
eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, tietokirjalli-
suutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisu-
aalisen median tekstejä. 7. luokka: Esim. runo, uuti-
nen, näytelmä, novelli, tietoteksti. Harjoitellaan teks-
tin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutai-
don kehittymistä. Harjoitellaan muistiinpanoteknii-
koita, ajatuskartan, määritelmän ja tiivistelmän teke-
mistä.   

Oppilas op-
pii tekstien 
lukemisessa 
tarvittavia 
strategioita 
ja metakog-

Teks-
tin ym-
märtä-
minen 
ja 
omien 
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gioita ja metakognitiivi-
sia taitoja sekä taitoa 
arvioida oman lukemi-
sensa kehittämistar-
peita  

8. luokka: Esim. mielipideteksti, vastine, arvostelu, 
verkkojulkaisu sekä esimerkkejä fantasiasta, scifistä, 
dekkarista, kauhusta ja rakkauskirjallisuudesta. Pohdi-
taan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esite-
tään kriittisen lukijan kysymyksiä.   
9. luokka: Esim. artikkeli, kolumni ja näytteitä kotimai-
sesta kirjallisuudesta.  

nitiivi-sia tai-
toja ja oppii 
arvioimaan 
lukemisensa 
kehittämis-
tarpeita.  

vah-
vuuk-
sien ja 
kehit-
tämis-
kohtei-
den 
tunnis-
tami-
nen  

T6 tarjota oppilaalle 
monipuolisia mahdolli-
suuksia valita, käyttää, 
tulkita ja arvioida moni-
muotoisia kaunokirjalli-
sia, asia- ja mediateks-
tejä  

7. luokka: Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ot-
taviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja kes-
keisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja fak-
tan erottamiseen, henkilöön viittaamisen suoriin ja 
epäsuoriin keinoihin, referointiin. Tutustutaan kuvaa, 
ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden il-
maisutapoihin.   
8. luokka: Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tul-
kintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja vertailussa. Harjoitellaan pohjatekstin 
referoimista.   
9. luokka: Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohde-
ryhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä.  

Oppilas oppii 
valitsemaan, 
käyttämään, 
tulkitsemaan 
ja arvioi-
maan moni-
muotoi-
sia kaunokir-
jallisia, asia- 
ja mediateks-
tejä.  

Teksti-
maail-
man 
moni-
puolis-
tumi-
nen ja 
mo-
niluku-
taito  
  

T7 ohjata oppilasta ke-
hittämään erittelevää 
ja kriittistä lukutai-
toa, harjaannuttaa op-
pilasta tekemään ha-
vaintoja teksteistä ja 
tulkitsemaan niitä tar-
koituksenmukaisia kä-
sitteitä käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja laa-
jentamaan sana- ja kä-
sitevarantoa  

7. luokka: Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tul-
kintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja vertailussa. Esim. kirjallisuuden perus-
käsitteiden kertaaminen ja niiden käyttäminen teksti-
analyysissä.  
8. luokka: Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ot-
taviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja kes-
keisiin kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja fak-
tan erottamiseen, suostuttelun, varmuusasteiden, 
asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön 
viittaamisen suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referoin-
tiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen perus-
telukeinoihin ja retorisiin keinoihin. Pohditaan mai-
nonnan ja mielipidetekstien tarkoitusperiä ja kohde-
ryhmiä sekä harjoitellaan arvioimaan niitä kriittisesti. 
Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa elämää lue-
tun avulla ja jaetaan lukukokemuksia.  
9. luokka: Tutustutaan erilaisiin pohtiviin ja kantaa ot-
taviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja kes-
keisiin kielellisiin piirteisiin, kuten suostuttelun ja asi-
oiden välisten suhteiden osoittamiseen perustelukei-
noihin ja retorisiin keinoihin. Syvennetään oppilaan 
kriittistä ja erittelevää lukutaitoa.  

Oppilas oppii 
erittelevää ja 
kriittistä lu-
kutaitoa, op-
pii tekemään 
havaintoja 
asia- ja me-
diateksteistä 
ja tulkitse-
maan niitä 
tarkoituksen-
mukaisia kä-
sitteitä käyt-
täen.  

Asia- 
ja me-
dia-
teks-
tien 
erit-
tely ja 
tul-
kinta  
  

T8 kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista läh-
teistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään 
sitä tarkoituksenmukai-
sella tavalla  

7. luokka: Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin 
tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 
Esim. lähdeviitteiden käyttäminen omissa teksteissä.   
8. luokka: Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin 
tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 
Hyödynnetään ajankohtaisia aiheita ja harjoitellaan ai-
neistopohjaista referoimista.  
9. luokka: Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin 
tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 
Harjoitellaan lähteisiin viittaamista ja lähdeluettelon 
kokoamista.  

Oppilas oppii 
arvioimaan 
erilaisista 
lähteistä 
hankki-
maansa tie-
toa ja käyttä-
mään sitä 

Tie-
don-
han-
kinta-
taidot 
ja läh-
de-
kriitti-
syys  
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tarkoituksen-
mukaisella 
tavalla.  
  

T9 kannustaa oppilasta 
laajentamaan kiinnos-
tusta itselle uudenlaisia 
fiktiivisiä kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä koh-
taan,  monipuolista-
maan luku-, kuuntelu- 
ja katselukokemuksi-
aan ja niiden jakamisen 
keinoja sekä syventä-
mään ymmärrystä fik-
tion keinoista  

7. luokka: Kannustetaan kirjaston käyttöön.   
8. luokka: Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjal-
lisuudesta yleiseen kauno- ja tietokirjallisuuteen. 
Esim. genrekirjallisuus. Kirjaston palveluiden hyödyn-
täminen.  
9. luokka: Eläydytään luettuun, reflektoidaan omaa 
elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. Har-
joitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja li-
sätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja 
vertailussa. Tunnistetaan ja tulkitaan kielen kuvalli-
suutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja 
kerronnan keinojen tuntemusta. Esimerkiksi lyriikan ja 
draaman analysoiminen sekä pohdiskellaan ja vertail-
laan tekstejä valitusta näkökulmasta.  

Oppilas tu-
tustuu itsel-
leen uuden-
laisiin fiktiivi-
siin tekstei-
hin eri muo-
dois-
saan, moni-
puolistaa 
luku-, kuun-
telu- ja kat-
selukoke-
muksiaan ja 
jakaa niitä 
sekä syven-
tää ymmär-
rystään fik-
tion kei-
noista.  

Fiktii-
visten 
teks-
tien 
erit-
tely ja 
tul-
kinta  

S3        

T10 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan ajatuksi-
aan kirjoittamalla ja 
tuottamalla monimuo-
toisia tekstejä sekä aut-
taa oppilasta tunnista-
maan omia vahvuuksi-
aan ja kehittämiskoh-
teitaan tekstin tuotta-
jana  

7. luokka: Harjoitellaan tunnistamaan faktan ja fiktion 
ero ja tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri 
muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaali-
sina ja verkkoteksteinä. Esimerkiksi kertomus, tiivis-
telmä, runo, uutinen.  8. luokka: Tuotetaan fiktiivisiä 
ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, vi-
suaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. Esi-
merkiksi mielipidekirjoitus, referaatti, arvostelu, ta-
rina. Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. 
Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä 
hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.   
9. luokka: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä 
eri muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisu-
aalisina ja verkkoteksteinä. Esimerkiksi novelli, kirjalli-
suus- /novellianalyysi, raportti, kirjallisuustutkielma ja 
pohdiskeleva essee. Perehdytään erityyppisten teks-
tien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkitaan kir-
joitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään 
tätä tietoa omissa teksteissä.  

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
ajatuksiaan 
kirjoittamalla 
ja tuotta-
malla moni-
muotoisia 
tekstejä sekä 
tunnista-
maan vah-
vuuksiaan ja 
kehittämis-
kohteitaan 
tekstin tuot-
tajana.  

Moni-
muo-
toisten 
teks-
tien 
tuotta-
minen 
ja 
tekstin 
tuotta-
misen 
taito-
jen ke-
hittä-
minen  

T11 tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa ker-
tovia, kuvaavia, ohjaa-
via ja erityisesti pohti-
via ja kantaa ottavia 
tekstejä, myös moni-
mediaisissa ympäris-

7. luokka: Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja 
tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin 
sopivat ilmaisutavat. Harjoitellaan referoimista ja se-
lostamista.  
8. luokka: Opiskellaan kertoville, kuvaaville, ohjaaville 
ja erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyy-
pillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä ja 
hyödynnetään tätä tietoa tuotettaessa omia tekstejä. 
Esimerkiksi pohtiva teksti tai aineistopohjainen teksti 
kaunokirjallisuuden pohjalta.   

Oppilas oppii 
tuottamaan 
kertovia, ku-
vaavia, oh-
jaavia, pohti-
via ja kantaa 
ottavia teks-
tejä, myös 

Teksti-
lajien 
hal-
linta  
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töissä, ja auttaa oppi-
lasta valitsemaan ku-
hunkin tekstilajiin ja ti-
lanteeseen sopivia il-
maisutapoja  

9. luokka: Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja kie-
len ja muiden ilmaisutapojen mukauttamista eri koh-
deryhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi. Tutkitaan opis-
keltavien tekstityyppien elementtejä ja hyödynnetään 
opittuja tietoja omissa teksteissä. Opiskellaan kerto-
ville, kuvaaville, ohjaaville ja erityisesti pohtiville ja 
kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visu-
aalisia ja kielellisiä piirteitä ja hyödynnetään tätä tie-
toa tuotettaessa omia tekstejä. Harjoitellaan asiointi-
kirjoittamista ja kehitetään työelämässä tarvittavia 
kielellisiä taitoja. Esimerkiksi CV:n, raportin, anomuk-
sen ja hakemuksen laatiminen  

monimediai-
sissa ympä-
ristöissä, ja 
oppii valitse-
maan kuhun-
kin tekstila-
jiin ja tilan-
teeseen sopi-
via ilmaisuta-
poja.  

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

7. luokka: Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheit-
tain. Harjoitellaan erilaisia muistiinpanotekniikoita 
sekä itse- ja vertaisarviointia.  
8. luokka: Annetaan ja vastaanotetaan palautetta 
tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään eri-
tyyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteerei-
hin. Harjoitellaan tekstien kohdentamista ja jäsentä-
mistä ja kielen ja muiden ilmaisutapojen mukautta-
mista eri kohderyhmille ja eri tarkoituksiin sopiviksi.  
9. luokka: Annetaan ja vastaanotetaan palautetta 
tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Tuotetaan laajempi 
teksti vaiheittain. Oppilas saa ohjaavaa ja kannustavaa 
palautetta prosessin aikana  

Oppilas vah-
vistaa tekstin 
tuottamisen 
prosessejaan 
ja tuottaa 
tekstiä yh-
dessä mui-
den kanssa 
sekä vahvis-
taa taitoaan 
antaa ja ot-
taa vastaan 
palautetta 
sekä arvioida 
itseään teks-
tin tuotta-
jana.  

Teks-
tin 
tuotta-
misen 
pro-
ses-
sien 
hal-
linta  
  

T13 ohjata oppilasta 
edistämään kirjoittami-
sen sujuvoitta-
mista,  vahvista-
maan tieto- ja viestin-
täteknologian käyttö-
taitoa tekstien tuotta-
misessa, syventämään 
ymmärrystään kirjoitta-
misesta viestin-
tänä sekä vahvista-
maan yleiskielen hallin-
taa antamalla tietoa 
kirjoitetun kielen kon-
ventioista  

7. luokka: Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleis-
kielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkei-
den ja lauseiden rakenteita (erilaiset kappaleraken-
teet, pää- ja sivulauseet) ja opitaan käyttämään asioi-
den välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaise-
maan viittaussuhteita. Tarkastellaan erilaisia ajan ja 
suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan nii-
den käyttöä omissa teksteissä. Opitaan käyttämään 
kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien 
tuottamisessa ja muokkauksessa. Kerrataan virke ja 
lause. Tunnistetaan pää- ja sivulauseet.  Harjoitellaan 
kappalejakoa. Kerrataan aikamuodot. Kerrataan oi-
keinkirjoituksen perusasiat.  
8. luokka: Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen 
konventioita omien tekstien tuottamisessa ja muok-
kauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien teks-
tien tuottamisen taitoja, kuten referoimista, tiivistä-
mistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä. 
Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä 
ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmai-
sutavat. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskie-
len piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virkkeiden ja 
lauseiden rakenteita (pää- ja sivulauseet, lauseenjäse-
net, lauseke) ja opitaan käyttämään asioiden välisten 
suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaus-
suhteita. Hahmotetaan lauseiden ja virkkeiden raken-

Oppilas suju-
voittaa ja 
vahvistaa 
tekstien 
tuottamisen 
taitoaan kä-
sin ja tieto- 
ja viestintä-
teknologiaa 
hyödyntäen 
sekä syven-
tää ymmär-
rystään kir-
joittamisesta 
viestintänä ja 
vahvistaa 
yleiskielen 
hallintaansa.  
  

Ym-
mär-
rettä-
vän 
tekstin 
tuotta-
minen 
ja kir-
joite-
tun 
kielen 
kon-
venti-
oiden 
hal-
linta  
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teita (lauseenjäsenet ja lauseke). Tarkastellaan suh-
tautumisen ilmaisutapoja ja harjoitellaan niiden käyt-
tämistä omassa tekstissä (modukset). Syvennetään oi-
keinkirjoituksen hallintaa. 9. luokka: Syvennetään ym-
märrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmote-
taan kappaleiden, virkkeiden ja lauseiden rakenteita 
(lauseenvastikkeet) ja opitaan käyttämään asioiden 
välisten suhteiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan 
viittaussuhteita. Harjoitellaan lauseenvastikkeiden 
käyttöä omassa tekstissä. Tarkastellaan oikeinkirjoi-
tuksen ongelmakohtia (esimerkiksi kapulakielisyys ja 
rektio) sekä vahvistetaan oppilaan kykyä tuottaa suju-
vaa asiatekstiä.  

T14 harjaannuttaa op-
pilasta vahvistamaan 
tiedon hallinnan ja 
käyttämisen taitoja ja 
monipuolistamaan läh-
teiden käyttöä ja viit-
taustapojen hallin-
taa omassa tekstissä 
sekä opastaa oppilasta 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä 
ja tekijänoikeuksia kun-
nioittaen.  

7.-8. luokka: Perehdytään tekijänoikeuksiin ja nouda-
tetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa. 
Vahvistetaan referoimista, tiivistämistä, muistiinpano-
jen tekoa ja lähteiden käyttöä. listamaan lähteiden 
käyttöä.  
9. luokka: Syvennetään opiskelussa tarvittavien teks-
tien tuottamisen taitoja, syvennetään tietämystä teki-
jänoikeuksista ja vahvistetaan oikeanlaisten lähde-
merkintöjen käyttöä.  

Oppilas vah-
vistaa tiedon 
hallinnan ja 
käyttämisen 
taitojaan ja 
monipuolis-
taa lähteiden 
käyttöä ja 
viittaustapo-
jen hallintaa 
sekä harjaan-
tuu toimi-
maan erilai-
sissa ympä-
ristöissä yksi-
tyisyyttä ja 
tekijänoi-
keuksia kun-
nioittaen.  

Tiedon 
esittä-
minen, 
hal-
linta 
sekä 
eetti-
nen 
vies-
tintä  
  

S4        

T15 ohjata oppilasta sy-
ventämään kielitietoi-
suuttaan ja kiinnostu-
maan kielen ilmi-
öistä sekä  auttaa oppi-
lasta tunnistamaan kie-
len rakenteita, eri re-
kistereitä, tyylipiirteitä 
ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valin-
tojen merkityksiä ja 
seurauksia  

7.-8. luokka: Tutkitaan tekstejä ja niiden rakentamia 
merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä 
voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havain-
toja kielen rakenteista, eri rekistereille ja tyyleille tyy-
pillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vaikutuk-
sesta tekstin tyyliin ja sävyyn.   
7. luokka: Tarkastellaan kieltä erityisesti sanaluokkien 
ja sanojen taipumisen näkökulmasta.   
8. luokka: Tarkastellaan kieltä erityisesti lauseenjäsen-
ten ja suhtautumisen ilmaisemisen näkökulmasta.  
9. luokka: Tehdään havaintoja kielen eri rekistereille ja 
tyyleille ominaisista piirteistä ja kielellisten valintojen 
vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. Vertaillaan suo-
mea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen 
kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteen 
piirteisiin.  

Oppilas sy-
ventää kieli-
tietoisuut-
taan ja kiin-
nostuu kie-
len ilmiöistä, 
tunnistaa 
kielen raken-
teita, eri re-
kistereitä, 
tyylipiirteitä 
ja sävyjä ja 
ymmärtää 
kielellisten 
valintojen 
merkityksiä 

Kieli-
tietoi-
suu-
den 
kehit-
tymi-
nen  
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ja seurauk-
sia.  
  

T16 kannustaa oppi-
lasta avartamaan kirjal-
lisuus- ja kulttuurinäke-
mystään, tutustuttaa 
häntä kirjallisuuden 
historiaan, nykykirjalli-
suuteen ja kirjallisuu-
den eri lajeihin, auttaa 
häntä pohtimaan kirjal-
lisuuden ja kulttuurin 
merkitystä omassa elä-
mässään sekä tarjota 
oppilaalle mahdolli-
suuksia luku- ja muiden 
kulttuurielämysten 
hankkimiseen ja jaka-
miseen  

7.-9. luokka: Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, 
klassikoita ja nykykirjallisuutta, myös tietokirjoja. Op-
pilas lukee sovitut kirjat. Kannustetaan aktiiviseen ja 
monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.  
7. luokka: Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin ja 
mahdollisesti joihinkin alalajeihin.   
8. luokka: Tutustutaan genrekirjallisuuteen  
9. luokka: Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen 
eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, 
elokuvaan, teatteriin, puhekulttuuriin ja mediakult-
tuurin eri muotoihin.  

Oppilas avar-
taa kirjalli-
suusnäke-
mystään, tu-
tustuu kirjal-
lisuuden his-
toriaan ja ny-
kykirjallisuu-
teen sekä kir-
jallisuuden 
eri lajeihin.  
  

Kirjalli-
suu-
den 
tunte-
mus ja 
luku-
harras-
tus  
  

T17 ohjata oppilas tu-
tustumaan Suomen 
kielelliseen ja kulttuuri-
seen monimuotoisuu-
teen, suomen kielen 
taustaan ja piirtei-
siin,  auttaa oppilasta 
pohtimaan äidinkielen 
merkitystä ja tulemaan 
tietoiseksi omasta kie-
lellisestä ja kulttuuri-
sesta identiteetis-
tään sekä innostaa op-
pilasta aktiiviseksi kult-
tuuritarjonnan käyttä-
jäksi ja tekijäksi  

7. luokka: Ohjataan oppilasta tutustumaan kulttuuri-
seen monimuotoisuuteen. Tutustutaan kulttuurin eri 
ilmenemismuotoihin.  
9. luokka: Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, kiel-
ten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suo-
men kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjai-
lun periaatteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toi-
siinsa sanaston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kes-
keisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen 
kirjallisuuden vaiheisiin. Tutustutaan suomalaisen kir-
jallisuuden historiaan.  

Oppilas tu-
tustuu Suo-
men kielelli-
seen ja kult-
tuuriseen 
monimuotoi-
suuteen, 
suomen kie-
len taustaan 
ja piirteisiin 
ja pohtii kie-
lellisen ja 
kulttuurisen 
identiteetin 
merkitystä.  

Kielen 
merki-
tyksen 
ja ase-
man 
hah-
motta-
minen  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuosiluokilla 7–9    

Vuosiluokilla 7–9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Kannustava ja ra-

kentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten valmiuksien kehittymistä sekä 

auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edisty-

misestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Op-

pimista tukevan ja erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan, 

tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen.  Vuosiluokilla 7–9 ope-

tuksen kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu 
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monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa oppimistilanteissa. Op-

pilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen 

antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia.   

  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu päättyy kai-

kille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun 

tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päätty-

essä saavuttanut äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa 

otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt äidinkielen ja kirjalli-

suuden tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 

yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjalli-

suuden tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppi-

määrän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvo-

sanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi 

muodostetaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittui-

hin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 

kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi 

sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauk-

siin.     

  

Päättöarvioinnin kriteerit  
  

Opetuk-

sen ta-

voite  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen kuvaus ar-

vosanalle 8  

Osaamisen kuvaus ar-

vosanalle 9  

S1: Vuorovaikutustilanteissa toimiminen  

T1  Oppilas osaa toimia 

itselleen tutussa 

ryhmässä ja arki-

sissa vuorovaikutus-

tilanteissa.  

Oppilas osaa toimia 

tavoitteellisesti ryh-

missä ja tavanomai-

sissa vuorovaikutus-

tilanteissa.  

Oppilas osaa     toimia 

rakentavasti erilai-

sissa ryhmissä ja vuo-

rovaikutustilanteissa.  

Oppilas osaa toimia 

rakentavasti monen-

laisissa ryhmissä, 

myös vaativissa vuo-

rovaikutustilanteissa.  

T2  Oppilas osaa kuun-

nella muita ja osal-

listuu keskuste-

luun.   

  

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä ja esittää 

Oppilas osaa ottaa 

toisten näkemykset 

huomioon omassa 

viestinnässään.   

  

Oppilas osaa il-

maista mielipi-

teensä asiallisesti ja 

Oppilas osaa edistää 

puheenvuoroillaan 

keskustelua.   

  

Oppilas osaa ilmaista 

mielipiteensä selke-

ästi ja perustella sen 

melko monipuoli-

sesti.  

Oppilas osaa tulkita 

muiden puheenvuo-

roja ja niiden tavoit-

teita sekä säädellä 

omaa viestintäänsä ti-

lanteen mukaan.   
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sille jonkin peruste-

lun.  

  

esittää sille yksin-

kertaisia peruste-

luja.  

Oppilas osaa ilmaista 

mielipiteensä tilantee-

seen sopivalla tavalla 

ja perustella sen va-

kuuttavasti.  

T3  Oppilas osaa pitää 

lyhyen puhe-esityk-

sen konkreettisesta, 

itselleen tutusta ai-

heesta.   

  

Oppilas osaa il-

maista itseään ym-

märrettävästi.  

   

Oppilas osaa pitää 

valmistellun yksin-

kertaisen puhe-esi-

tyksen   

  

Oppilas osaa il-

maista itseään sel-

keästi.  

   

Oppilas osaa pitää 

valmistellun puhe-esi-

tyksen ja kohdentaa 

sen kuulijoilleen.   

  

Oppilas osaa ilmaista 

itseään tilanteeseen 

sopivalla tavalla.  

Oppilas osaa pitää val-

mistellun puhe-esityk-

sen vaativastakin ai-

heesta.  

  

Oppilas osaa ilmaista 

itseään monipuolisesti 

ja mukauttaa ilmaisu-

aan kuulijoiden ja ta-

voitteen mukaan.  

T4  Oppilas osaa nimetä 

jonkin viestinnälli-

sen vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa.  

Oppilas osaa kuvata 

itseään viestijänä ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan.  

Oppilas osaa eritellä 

viestintätaitojaan 

sekä kuvata vahvuuk-

siaan ja kehittämis-

kohteitaan.  

Oppilas osaa arvioida 

viestintätaitojaan ja 

vahvuuksiaan ja poh-

tia, miten voi taito-

jaan kehittää.  

S2: Tekstien tulkitseminen  

T5  Oppilas osaa käyt-

tää jotakin yksinker-

taista tekstin ym-

märtämisen strate-

giaa.   

  

Oppilas osaa nimetä 

jonkin lukemiseen 

liittyvän vahvuu-

tensa tai kehittä-

miskohteensa.  

Oppilas osaa käyt-

tää muutamia teks-

tinymmärtämisen 

strategioita.   

  

Oppilas osaa kuvata 

itseään lukijana ja 

nimetä muutamia 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohteita.  

Oppilas osaa valita 

tekstilajiin sopivia 

tekstinymmärtämisen 

strategioita.   

  

Oppilas osaa eritellä 

lukutaitoaan ja kuvata 

vahvuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan.  

Oppilas osaa käyttää 

lukutilanteen kannalta 

tarkoituksenmukaisia 

tekstinymmärtämisen 

strategioita.   

  

Oppilas osaa arvioida 

lukutaitojaan ja poh-

tia, miten voi niitä ke-

hittää.  

T6  Oppilas osaa lukea 

yksinkertaisia kau-

nokirjallisia, asia- ja 

mediatekstejä eri 

muodoissaan.  

   

  

Oppilas osaa valita, 

käyttää ja lukea eri-

laisia tekstejä 

mutta pitäytyy 

enimmäkseen itsel-

leen tutuissa teksti-

lajeissa.  

Oppilas osaa valita, 

käyttää ja tulkita eri 

tekstilajeja edustavia 

tekstejä.  

Oppilas osaa valita, 

käyttää, tulkita ja arvi-

oida myös itselleen 

uudenlaisia tekstejä.  

T7  Oppilas osaa poimia 

tekstistä keskeisiä 

sisältöjä apukysy-

mysten avulla.   

  

Oppilas osaa erot-

taa tekstin pääasiat 

ja kuvata tekstin ta-

voitteita.   

  

Oppilas osaa eritellä 

tekstin tarkoitusperiä, 

kohderyhmiä ja mer-

kityksiä.   

  

Oppilas osaa tulkita ja 

pohtia tekstin raken-

tamia merkityksiä ja 

arvioida tekstin vaiku-

tuksia.   
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Oppilas osaa nimetä 

muutaman yksin-

kertaiselle tekstila-

jille tyypillisen kie-

lellisen tai tekstuaa-

lisen piirteen.    

Oppilas osaa kuvata 

tavanomaisille teks-

tilajeille tyypillisiä 

kielellisiä ja tekstu-

aalisia piirteitä.  

Oppilas osaa eritellä 

tekstilajien piirteitä ja 

kuvata niitä muuta-

mien keskeisten käsit-

teiden avulla.  

  

Oppilas osaa analy-

soida tekstilajien piir-

teitä tarkoituksenmu-

kaisia käsitteitä käyt-

täen ja arvioida teks-

tiä suhteessa sen ta-

voitteisiin ja tarkoitus-

periin.  

T8  Oppilas osaa etsiä 

yksittäisiä tietoja 

annetuista läh-

teistä.   

  

Oppilas osaa nimetä 

muutaman lähtei-

den luotettavuu-

teen liittyvän piir-

teen.  

   

Oppilas osaa käyt-

tää tavanomaisia 

lähteitä ja hakea 

tietoa niistä.   

  

Oppilas osaa kuvata 

käyttämiensä läh-

teiden luotetta-

vuutta.  

   

Oppilas osaa kuvata 

tiedonhaun keskeiset 

vaiheet, etsiä erilaisia 

lähteitä ja hakea tie-

toa niistä.  

   

Oppilas osaa arvioida 

erilaisten lähteiden 

luotettavuutta ja käy-

tettävyyttä.  

Oppilas osaa toimia 

tiedonhaun vaiheiden 

mukaisesti.   

  

Oppilas osaa käyttää 

monipuolisia lähteitä 

ja hakea niistä tietoa 

tarkoituksenmukai-

sella tavalla.   

  

Oppilas osaa pohtia 

lähteiden luotettavuu-

teen ja tiedon käytet-

tävyyteen liittyviä te-

kijöitä ja perustella 

omat lähdevalin-

tansa.  

T9  Oppilas osaa selos-

taa yksinkertaisen 

fiktiivisen tekstin 

juonen ja nimetä 

joitakin fiktion kei-

noja.   

   

   

   

   

   

   

Oppilas osaa ku-

vailla 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 ilmaisutapo-

jen erityispiirteitä ja 

kerronnan keinoja.  

Oppilas osaa analy-

soida fiktiivisiä teks-

tejä eri muodoissaan 

tarkoituksenmukaisia 

käsitteitä käyttäen.   

  

Oppilas osaa tulkita 

fiktiivisiä tekstejä ja 

pohtia fiktion monitul-

kintaisuutta.  

S3: Tekstien tuottaminen  

T10  Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia teks-

tejä.   

  

Oppilas osaa tuot-

taa erityyppisiä 

tekstejä ohjeiden 

mukaan.   

  

Oppilas osaa tuottaa 

tavoitteen mukaisia 

tekstejä.   

  

Oppilas osaa tuottaa 

luovasti tilanteeseen 

ja tavoitteeseen sopi-

via tekstejä.   
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Oppilas osaa nimetä 

jonkin vahvuutensa 

tai kehittämiskoh-

teensa tekstin tuot-

tajana.  

Oppilas osaa kuvata 

itseään tekstien 

tuottajana ja ni-

metä muutamia 

vahvuuksiaan ja ke-

hittämiskohtei-

taan.  

Oppilas osaa eritellä 

vahvuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan teks-

tin tuottajana.  

   

Oppilas osaa arvioida 

vahvuuksiaan ja kehit-

tämiskohteitaan teks-

tin tuottajana ja poh-

tia, miten voi taito-

jaan kehittää.  

   

T11  Oppilas osaa tuot-

taa mallien avulla 

yksinkertaisia ja 

konkreettisia kerto-

via ja kuvaavia teks-

tejä itselleen tu-

tuista aiheista.  

   

Oppilas osaa tuot-

taa ohjaavia ja yk-

sinkertaisia kantaa 

ottavia tekstejä ja 

käyttää mallien 

avulla niille tyypilli-

siä keinoja.  

   

   

Oppilas osaa tuottaa 

pohtivia ja erilaisia 

kantaa ottavia teks-

tejä ja käyttää niille 

tyypillisiä keinoja.  

   

Oppilas osaa tuottaa 

itsenäisesti erilai-

sia tekstejä ja käyttää 

monipuolisesti niille 

tyypillisiä keinoja.  

   

T12  Oppilas osaa ide-

oida ja tuottaa teks-

tiä mallien tai apu-

kysymysten avulla.   

  

Oppilas osaa antaa 

niukkaa tai yksipuo-

lista palautetta mui-

den teksteistä ja ot-

taa vastaan pa-

lautetta.  

   

Oppilas osaa suun-

nitella ja tuottaa 

tekstiä sekä yksin 

että ryhmässä.   

  

Oppilas osaa antaa 

palautetta ja hyö-

dyntää saamaansa 

palautetta satun-

naisesti tekstien 

tuottamisessa.  

   

   

Oppilas osaa muokata 

tekstin rakenteita ja 

kieliasua palautteen 

pohjalta.   

  

Oppilas osaa antaa ra-

kentavaa palautetta ja 

hyödyntää saamaansa 

palautetta tekstin 

tuottamisen eri vai-

heissa.  

Oppilas osaa muokata 

monipuolisesti ja itse-

näisesti tekstin ilmai-

sua ja rakenteita.   

  

Oppilas osaa antaa 

tekstien muokkaa-

mista edistävää pa-

lautetta muiden teks-

teistä ja soveltaa saa-

maansa palautetta ke-

hittäessään tekstin 

tuottamisen taito-

jaan.   

T13  Oppilas osaa tuot-

taa yksinkertaisen 

tekstin, jonka vies-

tistä saa selvää.   

  

Oppilas osaa käyt-

tää yksinkertaisia 

virke- ja lauseraken-

teita sekä pääosin 

virkkeen lopetus-

merkkejä ja isoa al-

kukirjainta virkkeen 

alussa ja erisni-

missä.  

  

Oppilas osaa tuot-

taa tekstin, jonka 

viesti välittyy pää-

osin helposti.   

  

Oppilas osaa jaksot-

taa tekstinsä ja kiin-

nittää huomiota 

virke- ja lausera-

kenteisiin sekä nou-

dattaa useita kirjoi-

tetun yleiskielen 

käytänteitä.  

   

   

Oppilas osaa tuottaa 

tekstin, joka on hel-

posti ymmärrettävä ja 

sujuva.   

  

Oppilas osaa jäsentää 

tekstinsä ja kappa-

leensa                    loo-

gisesti ja kiinnittää 

huomiota sananvalin-

toihin sekä noudattaa 

pääosin kirjoitetun 

yleiskielen käytänteitä 

tekstejä tuottaessaan 

ja muokatessaan.   

Oppilas osaa tuottaa 

eheän ja havainnolli-

sen tekstin.   

  

Oppilas osaa käyttää 

sidosteisuuden kei-

noja monipuolisesti, 

käyttää monipuolisia 

lause- ja virkeraken-

teita, kiinnittää huo-

miota tekstin tyyliin 

sekä noudattaa kirjoi-

tetun yleiskielen käy-

tänteitä.  
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Oppilas osaa kirjoit-

taa käsin ja tieto- 

ja viestintäteknolo-

giaa hyödyntäen.  

  

     

Oppilas osaa kirjoittaa 

sujuvasti käsin ja 

tieto- ja viestintätek-

nologiaa hyödyntäen.  

T14  Oppilas osaa tehdä 

yksinkertaisen tiivis-

tyksen luetun, kuul-

lun tai nähdyn poh-

jalta.   

  

Oppilas osaa käyt-

tää lähteitä mekaa-

nisesti ja yksinker-

taisesti teksteis-

sään.  

  

Oppilas noudattaa 

tekijänoikeuksia ja 

tietää, mitä yksityi-

syyden suojalla tar-

koitetaan.   

Oppilas osaa tehdä 

yksinkertaisia muis-

tiinpanoja ja mer-

kitä käyttämänsä 

lähteet mallin mu-

kaan.  

  

Oppilas osaa tehdä 

monipuolisia muistiin-

panoja ja tiivistää 

hankkimaansa tie-

toa.   

  

Oppilas merkitsee läh-

teet asianmukaisella 

tavalla.  

   

Oppilas osaa yhdis-

tellä omissa teksteis-

sään useista läh-

teistä hankkimaansa 

tietoa.  

   

   

   

S4: Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen  

T15  Oppilas osaa ha-

vainnoida yksinker-

taisia tekstien piir-

teitä.   

  

Oppilas osaa nimetä 

muutamia tavan-

omaisia kirjoitetun 

ja puhutun kielen 

sekä arki- ja yleis-

kielen eroja.  

Oppilas osaa ha-

vainnoida tekstien 

ja kielen piirteitä.   

  

Oppilas osaa kuvata 

kielen vaihtelua eri 

kielenkäyttötilan-

teissa.  

Oppilas osaa eritellä 

eri rekisterien ja tyy-

lien piirteitä.   

  

Oppilas osaa pohtia 

kielellisten ja tekstu-

aalisten valintojen 

merkityksiä ja vaiku-

tuksia.  

Oppilas osaa analy-

soida tekstien, rekiste-

rien ja tyylien piir-

teitä.   

  

Oppilas osaa soveltaa 

tietoa kielellisten va-

lintojen vaikutuksista 

omassa viestinnäs-

sään.  

T16  Oppilas osaa nimetä 

kirjallisuuden pääla-

jit.  

  

Oppilas on lukenut 

muutamia kokonai-

sia kaunokirjallisia 

tekstejä, esimerkiksi 

novelleja.  

Oppilas osaa ku-

vailla kirjallisuuden 

päälajien tyypillisiä 

piirteitä.   

  

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä pääla-

jeihin kuuluvista te-

oksista.   

  

Oppilas osaa kuvailla 

kaunokirjallisuuden 

monimuotoisuutta.  

  

Oppilas osaa nimetä 

kirjallisuuden vaiheita 

ja yhdistää muutaman 

teoksen ja kirjailijan 

niihin.   

  

Oppilas osaa analy-

soida kaunokirjallisuu-

den monimuotoi-

suutta osana kulttuu-

ria.   

  

Oppilas osaa kuvailla 

kirjallisuuden vaiheita 

sekä niiden keskeisiä 

tyylipiirteitä ja nimetä 
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Oppilas on lukenut 

osan lukuvuosittain 

sovituista teok-

sista.   

Oppilas on lukenut lu-

kuvuosittain sovitut 

teokset.  

eri vaiheiden keskeisiä 

teoksia ja kirjailijoita.   

  

Oppilas tuntee moni-

puolisesti kirjalli-

suutta.   

T17  Oppilas osaa nimetä 

Suomessa puhutta-

via kieliä ja jonkin 

suomen sukukie-

len.   

  

Oppilas osaa nimetä 

jonkin suomen kie-

lelle tyypillisen piir-

teen ja kertoa oman 

äidinkielensä merki-

tyksestä itselleen.  

   

Oppilas osaa ku-

vailla suomen kie-

len asemaa muiden 

kielten joukossa.   

  

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä suo-

men kielelle tyypilli-

siä piirteitä ja ku-

vailla äidinkielen 

merkitystä yksi-

lölle.  

Oppilas osaa kuvailla 

Suomen kielellistä 

ja kulttuurista moni-

muotoisuutta.   

  

Oppilas osaa eritellä 

suomen kielelle tyy-

pillisiä piirteitä ja poh-

tia äidinkielen yh-

teyttä identiteettei-

hin.  

Oppilas osaa pohtia 

kielellisen ja kulttuuri-

sen monimuotoisuu-

den merkityksiä yksi-

lölle ja yhteiskun-

nalle.   

  

Oppilas osaa eritellä 

suomen kielelle tyypil-

lisiä piirteitä suh-

teessa muihin kieliin 

ja pohtia äidinkielen 

käsitettä ja merkityk-

siä identiteettien ra-

kentumisen kannalta.  

  

 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
 

Vuosiluokat 7–9  

MUU OPPILAAN ÄIDINKIELI 

Perusopetuslain 12 §:n nojalla äidinkielenä voidaan huoltajan valinnan mukaan opettaa suomen, ruotsin, 

saamen, romanikielen ja viittomakielen lisäksi myös muuta opetuksen järjestäjän tarjoamaa ja huoltajan 

valitsemaa oppilaan äidinkieltä. Tällöin mainittua äidinkieltä opetetaan valtioneuvoston asetuksen 

422/2012 8 §:n määrittelemällä tuntimäärällä äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineena. Opetussuunnitelma laa-

ditaan ja opetuksen tavoitetaso määritellään tällöin suomen kieli ja kirjallisuus tai ruotsin kieli ja kirjallisuus 

-oppimäärää soveltaen. Opetuksen järjestäjä tai koulu laatii perusteiden pohjalta kielikohtaisen opetus-

suunnitelman. Kielikohtaiset opetussuunnitelmat voidaan laatia myös opetuksen järjestäjien yhteistyönä. 

Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon oppilaiden kielellinen ja kulttuurinen tausta sekä ym-

päristön tarjoaman tuen määrä oppilaan äidinkielen kehittymiselle.  

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, 

eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus - oppimää-

rää.  
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Oppimäärän erityinen tehtävä  

Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta 

maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahan-

muuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti [1]. Tämän oppimäärän tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren 

kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen 

avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja 

analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulu-

työskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen 

kielen kehittymistä.  

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

kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteis-

työssä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjal-

lisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti moni-

muotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.  

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

lisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset tekstilajit ja kie-

lenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. 

Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, lue-

tun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. 

Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. 

He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaise-

miseen tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia kieliä.  

Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yh-

dessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista [2]. Koska opetus tulee järjestää oppilai-

den ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että oppilas saa hänelle par-

haiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta [3]. Oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjalli-

suus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikieli-

nen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:  

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

jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toi-

mimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai  

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

opiskeluun. 

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

tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Ope-

tusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan op-

pimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioi-

daan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yh-

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

tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilai-

den opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito 
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sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynne-

tään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä 

koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän 

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

Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen taitoa, 

oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan huomioon oppi-

laiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajenne-

taan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden ope-

tuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Vuorovaikutustilanteissa toimi-

minen 

  

T1 rohkaista oppilasta kehittä-

mään taitoaan toimia tavoitteel-

lisesti, eettisesti ja vuorovaiku-

tussuhdetta rakentaen koulun ja 

yhteiskunnan vuorovaikutustilan-

teissa 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta syventämään 

muodollisten puhetilanteiden, 

opetuspuheen ja median puhut-

tujen tekstien ymmärtämistaitoja 

S1 L2, L4, L5 

T3 kannustaa oppilasta kehittä-

mään esiintymistaitojaan ja taito-

aan ilmaista itseään erilaisissa ti-

lanteissa tavoitteellisesti ja erilai-

sia ilmaisukeinoja hyödyntäen 

S1 L2 

Tekstien tulkitseminen   

T4 ohjata oppilasta hyödyntä-

mään tekstilajitietoutta tekstien 

tulkinnassa, laajentamaan sana- 

ja käsitevarantoaan, käyttämään 

tehokkaasti lukustrategioita ja 

päättelemään tekstin merkityksiä 

tekstuaalisten, sanastollisten ja 

kieliopillisten vihjeiden perus-

teella 

S2 L1, L2, L4 

T5 ohjata oppilasta kriittiseen 

tekstien tulkintaan itsenäisesti ja 

ryhmässä 

S2 L1, L2, L4 

Tekstien tuottaminen   
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T6 ohjata oppilasta vahvistamaan 

taitoa suunnitella, tuottaa ja 

muokata tekstejä itsenäisesti ja 

ryhmässä sekä hyödyntämään eri 

tekstilajeja omien tekstien mal-

leina ja lähteinä 

S3 L1, L2, L4 

T7 auttaa oppilasta vakiinnutta-

maan kirjoitetun yleiskielen nor-

mien ja eri tekstilajeissa tarvitta-

van sanaston ja kieliopillisten ra-

kenteiden hallintaa 

S3 L2, L3 

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuu-

rin ymmärtäminen 

  

T8 ohjata oppilasta syventämään 

kielitietoisuuttaan ja kiinnostu-

maan kielen ilmiöistä, auttaa op-

pilasta tunnistamaan kielen ra-

kenteita, eri rekistereitä, tyylipiir-

teitä ja sävyjä ja ymmärtämään 

kielellisten valintojen merkityksiä 

ja seurauksia 

S4 L4 

T9 innostaa oppilasta tutustu-

maan kirjallisuuden lajeihin, suo-

malaiseen kirjallisuuteen, sen 

historiaan ja yhteyksiin maail-

mankirjallisuuteen sekä ohjata 

tunnistamaan tekstin suhteita 

toisiin teksteihin 

S4 L2 

T10 auttaa oppilasta avartamaan 

kulttuurinäkemystään ja erittele-

mään koulun ja yhteiskunnan 

monikielisyyttä ja kulttuurista 

monimuotoisuutta sekä tunnista-

maan kulttuurien samanlaisuuk-

sia ja erilaisten ilmiöiden kulttuu-

risidonnaisuutta 

S4 L2 

Kielen käyttö kaiken oppimisen 

tukena 

  

T11 ohjata oppilasta vakiinnutta-

maan myönteistä käsitystä itses-

tään viestijänä, lukijana, tekstien 

tuottajana sekä kielenoppijana, 

ohjata häntä näkemään ja ver-

taamaan erilaisia oppimistyylejä 

ja tapoja sekä oppimaan muilta 

S5 L1, L2, L7 
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T12 ohjata oppilasta havainnoi-

maan, miten kieltä käytetään eri 

tiedonaloilla 

S5 L1, L4, L6 

T13 kannustaa oppilasta kehittä-

mään tiedonhankintataitoja, 

oman työskentelyn suunnittelua, 

jäsentämistä ja arviointia itsenäi-

sesti ja ryhmässä 

S5 L1, L5, L6 

 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 

7–9 

 Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuo-

lisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjalli-

suuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavutta-

mista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia, että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodos-

tetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.  

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumen-

tointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja 

työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimin-

taa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden 

ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen kei-

not ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä 

oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (ke-

hon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.  

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten 

tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioi-

den ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, 

kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista 

ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja 

ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoi-

tellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.  

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoi-

maa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti 

(mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hal-

lintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja 

ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.  

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen mer-

kityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin 

sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutus-

tutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, 
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teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kult-

tuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa 

elämässä ja yhteiskunnassa.  

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, 

kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvis-

tetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvi-

oinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimi-

sen tukena. 

Suomi toisena kielenä -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppi-

määrän päättyessä 

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppi-

aineessa 

Arvosanan kahdeksan 

osaaminen 

Vuorovaikutustilan-

teissa toimiminen 

   

T1 rohkaista oppilasta 

kehittämään taitoaan 

toimia tavoitteellisesti, 

eettisesti ja vuorovaiku-

tussuhdetta rakentaen 

koulun ja yhteiskunnan 

vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustaidot Oppilas osaa toimia 

vuorovaikutustilanteissa 

rakentavasti. 

T2 ohjata oppilasta sy-

ventämään muodollis-

ten puhetilanteiden, 

opetuspuheen ja me-

dian puhuttujen teks-

tien ymmärtämistaitoja 

S1 Ymmärtämistaidot vuo-

rovaikutustilanteissa 

Oppilas ymmärtää muo-

dollisia puhetilanteita, 

opetuspuhetta ja me-

diaa. 

T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään esiintymis-

taitojaan ja taitoaan il-

maista itseään erilai-

sissa tilanteissa tavoit-

teellisesti ja erilaisia il-

maisukeinoja hyödyn-

täen 

S1 Esiintymistaidot Oppilas osaa valmistella 

itsenäisesti esityksen ja 

osaa esiintyä ja ilmaista 

itseään tilanteen mukai-

sesti. 

Tekstien tulkitseminen    

T4 ohjata oppilasta hyö-

dyntämään tekstilajitie-

toutta tekstien tulkin-

nassa, laajentamaan 

sana- ja käsitevaranto-

aan, käyttämään tehok-

kaasti lukustrategioita ja 

S2 Tekstilajitaidot tekstien 

tulkinnassa 

Oppilas osaa tarkastella 

tekstejä kriittisesti ja 

tunnistaa tekstilajeja. 

Oppilas osaa kuvailla 

kertovan, kuvaavan, oh-

jaavan, kantaa ottavan 
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päättelemään tekstin 

merkityksiä tekstuaalis-

ten, sanastollisten ja 

kieliopillisten vihjeiden 

perusteella 

ja pohtivan tekstin teks-

tilajipiirteitä tarkoituk-

senmukaisia käsitteitä 

käyttäen. Oppilas ym-

märtää, että teksteillä 

on erilaisia tavoitteita ja 

tarkoitusperiä. 

T5 ohjata oppilasta kriit-

tiseen tekstien tulkin-

taan itsenäisesti ja ryh-

mässä 

S2 Tekstien tulkinta Oppilas osaa tehdä teks-

tistä päätelmiä ja kriitti-

siä kysymyksiä. 

Tekstien tuottaminen    

T6 ohjata oppilasta vah-

vistamaan taitoa suun-

nitella, tuottaa ja muo-

kata tekstejä itsenäi-

sesti ja ryhmässä sekä 

hyödyntämään eri teks-

tilajeja omien tekstien 

malleina ja lähteinä 

S3 Tekstilajitaidot tekstien 

tuottamisessa 

Oppilas hyödyntää teks-

tien kirjallisessa ja suul-

lisessa tuottamisessa 

tietoa kertovan, kuvaa-

van, ohjaavan, kantaa 

ottavan ja pohtivan 

tekstin tekstilajipiir-

teistä. 

T7 auttaa oppilasta va-

kiinnuttamaan kirjoite-

tun yleiskielen normien 

ja eri tekstilajeissa tar-

vittavan sanaston ja kie-

liopillisten rakenteiden 

hallintaa 

S3 Kirjoitetun kielen hal-

linta 

Oppilas tuottaa ymmär-

rettäviä ja koherentteja 

tekstejä, tuntee pääosin 

kirjoitetun kielen perus-

säännöt ja soveltaa niitä 

kirjoittaessaan. 

Kielen, kirjallisuuden ja 

kulttuurin ymmärtämi-

nen 

   

T8 ohjata oppilasta sy-

ventämään kielitietoi-

suuttaan ja kiinnostu-

maan kielen ilmiöistä, 

auttaa oppilasta tunnis-

tamaan kielen raken-

teita, eri rekistereitä, 

tyylipiirteitä ja sävyjä ja 

ymmärtämään kielellis-

ten valintojen merkityk-

siä ja seurauksia 

S4 Kielitietoisuuden kehit-

tyminen 

Oppilas osaa kuvailla 

tekstien kielellisiä ja 

tekstuaalisia piirteitä, 

pohtii niiden merkityk-

siä ja osaa kuvailla eri 

rekisterien ja tyylien vä-

lisiä eroja. 

T9 innostaa oppilasta 

tutustumaan kirjallisuu-

den lajeihin, suomalai-

seen kirjallisuuteen, sen 

S4 Kirjallisuuden ja sen vai-

heiden tuntemus 

Oppilas tuntee suoma-

laista kirjallisuutta, osaa 

nimetä sen tärkeimpiä 

vaiheita ja sen yhteyksiä 
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historiaan ja yhteyksiin 

maailmankirjallisuuteen 

sekä ohjata tunnista-

maan tekstin suhteita 

toisiin teksteihin 

maailmankirjallisuu-

teen. 

T10 auttaa oppilasta 

avartamaan kulttuu-

rinäkemystään ja eritte-

lemään koulun ja yhteis-

kunnan monikielisyyttä 

ja kulttuurista moni-

muotoisuutta sekä tun-

nistamaan kulttuurien 

samanlaisuuksia ja eri-

laisten ilmiöiden kult-

tuurisidonnaisuutta 

S4 Kulttuuritietoisuuden 

kehittyminen 

Oppilas osaa kuvailla 

kulttuurin monimuotoi-

suutta ja perustella yh-

teiskunnan monikieli-

syyden merkitystä. 

Kielen käyttö kaiken 

oppimisen tukena 

   

T 11 ohjata oppilasta va-

kiinnuttamaan myön-

teistä käsitystä itsestään 

viestijänä, lukijana, teks-

tien tuottajana sekä kie-

lenoppijana, ohjata 

häntä näkemään ja ver-

taamaan erilaisia oppi-

mistyylejä ja tapoja sekä 

oppimaan muilta 

S5 Viestijäkuvan kehittymi-

nen ja oman kielenoppi-

misen reflektointi 

Viestijäkuvan kehitty-

mistä ei käytetä arvosa-

nan muodostamisen pe-

rusteena.  

 

Oppilas tunnistaa omat 

vahvuutensa ja kehittä-

miskohteensa kielenop-

pijana ja osaa asettaa it-

selleen oppimistavoit-

teita. 

T 12 ohjata oppilasta 

havainnoimaan, miten 

kieltä käytetään eri tie-

donaloilla 

S5 Eri tiedonalojen kielen 

havainnointi 

Oppilas tunnistaa eri 

tiedonalojen tapoja 

käyttää kieltä. 

T 13 kannustaa oppi-

lasta kehittämään tie-

donhankintataitoja, 

oman työskentelyn 

suunnittelua, jäsentä-

mistä ja arviointia itse-

näisesti ja ryhmässä 

S5 Tiedonhankinta sekä 

oman työskentelyn 

suunnittelu, jäsentämi-

nen ja arvioiminen 

Oppilas osaa etsiä tietoa 

monipuolisesti eri läh-

teistä sekä pystyy suun-

nittelemaan, jäsentä-

mään ja arvioimaan 

työskentelyään itsenäi-

sesti ja ryhmän jäse-

nenä. 
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15.4.2 Toinen kotimainen kieli 
 

15.4.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI  

KIELIKASVATUS   

Kielitaidon kehittyminen alkaa varhaislapsuudessa ja jatkuu elinikäisenä prosessina. Monikielinen kompe-

tenssi kehittyy kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Se koostuu äidinkielten ja muiden kielten sekä niiden mur-

teiden eritasoisista taidoista. Koulun kieltenopetuksen lähtökohtana on kielen käyttö eri tilanteissa. Se vah-

vistaa oppilaiden kielitietoisuutta ja eri kielten rinnakkaista käyttöä sekä monilukutaidon kehittymistä. Op-

pilaat 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 moni-

kerroksisuutta. Myös vähemmistökielten ja uhanalaisten kielten merkitys tuodaan esiin opetuksessa. Ope-

tus 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.  

TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAIDEN KIELTEN OPISKELUN MAHDOLLISUUDET  

Oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluu vähintään yksi pitkä ja yksi keskipitkä kielen oppimäärä. Näistä on toi-

nen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) ja toinen jokin vieras kieli tai saamen kieli. Pitkiä oppimääriä ovat A-

oppimäärät sekä ruotsin ja suomen äidinkielenomaiset oppimäärät. Keskipitkiä oppimääriä ovat B1-oppi-

määrät. Lisäksi opetuksen järjestäjä voi tarjota oppilaille valinnaisina ja vapaaehtoisina kieliopintoina eripi-

tuisia kielten oppimääriä.  

Toinen kotimainen kieli -oppiaineeseen on näissä perusteissa määritelty kuusi oppimäärää: äidinkie-

lenomainen suomi ja ruotsi, ruotsin ja suomen pitkä eli A-oppimäärä sekä ruotsin ja suomen keskipitkä eli 

B1-oppimäärä.  

Vieras kieli -oppiaineeseen on määritelty seitsemän eri oppimäärää: englannin, muun vieraan kielen ja saa-

men pitkät eli A-oppimäärät, vieraan kielen keskipitkä eli B1-oppimäärä sekä vieraan kielen, saamen ja lati-

nan lyhyet eli B2-oppimäärät.  

Vieraan kielen oppimääräkuvaukset soveltuvat kaikille niille kielille, joille ei ole kielikohtaista oppimääräku-

vausta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen laatimisesta näiden perusteiden 

pohjalta. Englantiin on laadittu vain A-oppimäärä. Jos on tarpeen, voidaan paikallisesti laatia englannin B1- 

tai B2- oppimääräkuvaus vieraan kielen B1- tai B2- oppimäärän perusteiden pohjalta. Perusteissa määritelty 

kehittyvän kielitaidon taso soveltuu eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitus-

järjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin opetuksen järjestäjä laatii ope-

tussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin.  

TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI  

 

Oppiaineen tehtävä   
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Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen opettaja 

on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia monikielisen ja -

kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös 

vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyy-

delle ja luovuudelle.  

Ruotsin kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnos-

tus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkais-

taan viestimään autenttisissa ruotsinkielisissä ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä, nii-

den puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahviste-

taan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itse-

ään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia ai-

heita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.  

Ruotsin kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoon-

panoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmis-

ten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdolli-

suuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus 

antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.  

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

annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetus järjeste-

tään 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 kielten 

välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään 

huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.  

RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 - 9  

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. 

Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää 

oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninai-

suuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. 

Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös kou-

lun opetuskielellä.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympä-

ristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kie-

litaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, vies-

tintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta 

oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän 

yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdolli-

suuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on mahdollista.  
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä entuudestaan osaaville oppilaille.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9   

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuo-

toja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppi-

laita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttä-

mään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin 

ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas 

on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle asetetut tavoitteet.   

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadit-

tuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan ruotsin kielen B1-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ruotsin kie-

len B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 

7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin kie-

len B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Pa-

remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimää-

rän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Ruotsin kielen B1-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T5–T9) arvosanassa 9 on yh-

distetty kaksi taitotasoa A1.3 ja A2.1 välitasoksi A1.3/A2.1 Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyk-

sestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  

 

Vuosiluokat 7–9 

  

Opetuksen 
tavoite  
  

Sisäl-
töalu-
eet  

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 

Arvioinnin 
kohde   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
5   

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
8   

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9   
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oppimisen 
tavoitteet  

  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 ohjata 
oppilasta 
tutustu-
maan poh-
joismaiseen 
kieliympä-
ristöön sekä 
Pohjois-
maita yhdis-
täviin arvoi-
hin  

S1  Oppilas op-
pii tunte-
maan suo-
menruotsa-
laista ja 
pohjois-
maista kie-
liympäris-
töä sekä 
suomen-
ruotsalaisia 
ja pohjois-
maisia kult-
tuureja ja 
elämän-
muotoja. 
Hän oppii 
tunte-
maan Poh-
joismaita 
yhdistäviä 
arvoja.   

Pohjois-
maisen 
kieli- ja 
kulttuu-
riympäris-
tön hah-
mottami-
nen  

Oppilas 
osaa ni-
metä Poh-
joismaat ja 
joitakin 
pohjois-
maisia kie-
liä.  
  
Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
suomen-
ruotsalai-
sista ja 
pohjois-
maisista 
kulttuu-
reista 
ja elämän-
muo-
doista.   

Oppilas 
osaa ni-
metä Poh-
joismaat 
ja niiden 
viralliset 
kielet.  
  
Oppilas 
tietää, 
että ruot-
sia puhu-
taan eri 
tavoin 
Suomessa 
ja Ruot-
sissa.  
  
Oppilas 
osaa ker-
toa suo-
menruot-
salaisista 
ja pohjois-
maisista 
kulttuu-
reista ja 
elämän-
muo-
doista.  
  

Oppilas 
osaa ker-
toa ruotsin 
kielestä 
käyttökie-
lenä Suo-
messa ja 
Pohjois-
maissa.   
  
Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä joista-
kin Suo-
messa ja 
Ruotsissa 
käytetyn 
ruotsin kie-
len erityis-
piirteistä.   
  
Oppilas 
osaa ku-
vailla suo-
menruot-
salaisia ja 
pohjois-
maisia 
kulttuu-
reita ja elä-
mänmuo-
toja.  

Oppilas osaa 
kuvailla ruot-
sin kieltä 
käyttökie-
lenä Suo-
messa ja 
Pohjois-
maissa.   
  
Oppilas osaa 
kertoa jois-
takin Suo-
messa ja 
Ruotsissa 
käytetyn 
ruotsin kie-
len erityis-
piirteistä.   
  
Oppilas osaa 
vertailla suo-
menruotsa-
laisia ja poh-
joismaisia 
kulttuureita 
ja elämän-
muotoja.  

T2 ohjata 
oppilasta 
havaitse-
maan, mil-
laisia sään-
nönmukai-
suuksia 
ruotsin kie-
lessä on ja 
miten sa-
moja asioita 
ilmaistaan 
muissa kie-
lissä, sekä 
käyttämään 

S1  Oppilas op-
pii löytä-
mään ruot-
sin kielen 
säännön-
mukaisuuk-
sia ja ver-
tailemaan 
ruotsin 
kieltä mui-
hin kieliin. 
Hän oppii 
käyttä-
mään kieli-

Kielellinen 
päättely  
  

Oppilas 
osaa tehdä 
havaintoja 
joistakin 
ruotsin kie-
len sään-
nönmukai-
suuksista.  
  

Oppilas 
osaa 
tehdä joi-
takin joh-
topäätök-
siä ruotsin 
kielen 
säännön-
mukai-
suuksia.  
  
Oppilas 
osaa an-
taa joita-

Oppilas 
osaa tehdä 
johtopää-
töksiä 
ruotsin kie-
len sään-
nönmukai-
suuksista.  
  
Oppilas 
osaa ker-
toa, miten 
sama asia 
ilmaistaan 
ruotsissa ja 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä 
ruotsin kie-
len säännön-
mukaisuuk-
sista ja so-
veltaa niitä.  
  
Oppilas osaa 
vertailla, mi-
ten sama 
asia ilmais-
taan ruot-
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kielitiedon 
käsitteitä 
oppimi-
sensa tu-
kena  

tiedon kä-
sitteitä op-
pimisensa 
tukena.  

kin esi-
merkkejä 
siitä, mi-
ten sama 
asia il-
maistaan 
ruotsin 
kielessä 
ja jossakin 
muussa 
kielessä.  
  
Oppilas 
osaa an-
taa joita-
kin esi-
merkkejä 
ruotsin 
kielen kie-
litiedon 
käsitteistä 
ja osaa 
käyttää 
niitä kieli-
taitonsa 
kehittämi-
seen.  

jossakin 
muussa 
kielessä.  
  
Oppilas 
osaa ker-
toa ruotsin 
kielen kes-
keisistä 
kielitiedon 
käsitteistä 
ja käyttää 
niitä kieli-
taitonsa 
kehittämi-
seen.  

sissa ja jos-
sakin 
muussa kie-
lessä.  
  
Oppilas tun-
tee ruotsin 
kielen kieli-
tiedon käsit-
teitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämi-
seen.   

Kielenopiskelutaidot  

T3 rohkaista 
oppilasta 
asettamaan 
tavoitteita, 
hyödyntä-
mään moni-
puolisia ta-
poja oppia 
kieliä ja ar-
vioimaan 
oppimis-
taan itse-
näisesti ja 
yhteistyössä 
sekä ohjata 
oppilasta 
myöntei-
seen vuoro-
vaikutuk-
seen, jossa 
tärkeintä on 
viestin välit-
tyminen  

S2  Oppilas op-
pii asetta-
maan ta-
voitteita 
kielten 
opiskelul-
leen ja ref-
lektoimaan 
oppimis-
prosessiaan 
itsenäisesti 
ja yhdessä 
mui-
den kanssa. 
Hän oppii 
käyttä-
mään eri-
laisia ta-
poja oppia 
kieliä ja löy-
tää niistä it-
selleen te-

Tavoittei-
den aset-
taminen, 
opiskelu-
strategioi-
den hyö-
dyntämi-
nen, oppi-
misen ref-
lektointi ja 
vuorovai-
kutuk-
sessa toi-
mimisen 
tapojen 
hahmotta-
minen  
  
  

Oppilas 
osaa käyt-
tää joitakin 
itselle sopi-
via kie-
lenop-
pimista-
poja.  
  
Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
tavoista 
toimia ra-
kentavasti 
vuorovai-
kutuk-
sessa.  

Oppilas 
osaa käyt-
tää itselle 
sopivia 
yleisimpiä 
kielenop-
pimista-
poja.  
  
Oppilas 
osaa ku-
vata joita-
kin tapoja 
toimia ra-
kentavasti 
vuorovai-
kutuk-
sessa.  

Oppilas 
osaa käyt-
tää itselle 
sopivia 
keskeisim-
piä kie-
lenop-
pimista-
poja.  
    
Oppilas 
osaa eri-
tellä tapoja 
toimia ra-
kenta-
vasti vuo-
rovaikutuk-
sessa.   

Oppilas osaa 
käyttää it-
selle sopi-
via monipuo-
lisia tapoja 
oppia kohde-
kieltä.  
  
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia ta-
poja toimia 
rakenta-
vasti vuoro-
vaikutuk-
sessa.   
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hokkaim-
mat. Oppi-
las oppii ta-
poja toimia 
vuorovai-
kutuksessa 
rakenta-
vasti.  

T4 kannus-
taa ja oh-
jata oppi-
lasta huo-
maamaan 
mahdolli-
suuksia 
käyttää 
ruotsin 
kieltä 
omassa elä-
mässään 
sekä käyttä-
mään ruot-
sia rohke-
asti erilai-
sissa tilan-
teissa kou-
lussa ja kou-
lun ulko-
puolella  

S2  Oppilas op-
pii löytä-
mään mah-
dollisuuksia 
käyttää 
ruotsin 
kieltä 
omassa elä-
mässään.   
  
Oppilas op-
pii käyttä-
mään ruot-
sia erilai-
sissa tilan-
teissa kou-
lussa ja 
koulun ul-
kopuo-
lella.   

Jatkuvan 
kielen-
opiskelun 
valmiuk-
sien kehit-
tyminen  
  
  

Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
mahdolli-
suuksista 
käyttää 
ruotsin 
kieltä.  

Oppilas 
osaa ker-
toa mah-
dollisuuk-
sista käyt-
tää ruot-
sin kielen 
taitoa.   

Oppilas 
osaa ker-
toa, mihin 
hän voi 
käyttää 
ruotsin kie-
len taito-
aan myös 
koulun ul-
kopuolella 
ja koulun 
päätyttyä.  

Oppilas osaa 
kertoa, 
kuinka ruot-
sin kielen 
taitoa voi 
hyödyntää 
omassa elä-
mässä kou-
lun ulkopuo-
lella ja kou-
lun päätyt-
tyä.  
  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaiku-
tuksessa  

Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A1.3/A2.1  

T5 järjestää 
oppilaalle 
tilaisuuksia 
harjoitella 
eri viestin-
täkanavia 
käyttäen 
suullista ja 
kirjal-
lista vuoro-
vaikutusta  

S3  Oppilas op-
pii toimi-
maan eri-
laisissa 
vuorovai-
kutustilan-
teissa.  

Vuorovai-
kutus eri-
laisissa ti-
lanteissa  
  
  

Oppilas 
selviytyy 
satunnai-
sesti vies-
tintäkump-
panin tuke-
mana muu-
tamasta, 
kaikkein 
yleisimmin 
toistuvasta 
ja rutiinin-
omaisesta 
viestintäti-
lanteesta.  

Oppilas 
selviytyy 
satunnai-
sesti ylei-
simmin 
toistu-
vista, rutii-
ninomai-
sista vies-
tintätilan-
teista tu-
keutuen 
vielä 
enimmäk-
seen vies-
tintä-
kumppa-
niin.    
   

Oppilas 
selviytyy 
monista 
rutiinin-
omaisista 
viestintäti-
lanteista 
tukeutuen 
joskus vies-
tintäkump-
paniin.  
   

Oppilas sel-
viytyy mo-
nista rutii-
ninomaisista 
viestintäti-
lanteista.  
  
Oppilas pys-
tyy vaihta-
maan ajatuk-
sia tai tietoja 
tutuissa ja 
jokapäiväi-
sissä tilan-
teissa.  
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T6 tukea 
oppilasta 
kielellisten 
viestintä-
strategioi-
den käy-
tössä  

S3  Oppilas op-
pii hyödyn-
tämään kie-
lellisiä vies-
tintästrate-
gioita.  
  

Viestintä-
strategioi-
den 
käyttö  

Oppilas 
tarvitsee 
paljon apu-
keinoja 
(esim. 
eleet, piir-
täminen, 
sanastot, 
netti).  
  
Oppilas 
osaa jos-
kus arvailla 
tai päätellä 
yksittäisten 
sanojen 
merkityksiä 
asiayhtey-
den, yleis-
tiedon tai 
muun kieli-
taitonsa 
perus-
teella.  
  
Oppilas 
osaa il-
maista, 
onko ym-
märtänyt.   

Oppilas 
tukeutuu 
viestin-
nässään 
kaikkein 
keskeisim-
piin sanoi-
hin ja il-
mauksiin.  
  
Oppilas 
tarvit-
see paljon 
apukei-
noja.  
  
Oppilas 
osaa pyy-
tää toista-
mista tai 
hidasta-
mista.   

Oppilas 
osallistuu 
viestin-
tään, 
mutta tar-
vitsee vielä 
usein apu-
keinoja.  
  
Oppilas 
osaa rea-
goida sup-
pein sanal-
lisin il-
mauksin, 
pienin 
elein 
(esim. 
nyökkää-
mällä), 
äännäh-
dyksin tai 
muunlai-
sella mini-
mipalaut-
teella.  
  
Oppilas 
joutuu pyy-
tämään 
selven-
nystä tai 
toistoa hy-
vin usein.  
  
  

Oppilas osal-
listuu vies-
tintään ja 
tarvitsee 
vain satun-
naisesti apu-
keinoja.   
  
Oppilas osaa 
reagoida 
suppein sa-
nallisin il-
mauksin.  
  
Oppilas jou-
tuu pyytä-
mään sel-
vennystä tai 
toistoa 
melko usein 
turvautuen 
harvemmin 
ei-kielellisiin 
ilmaisuihin.  
  
Oppilas osaa 
soveltaa jon-
kin ver-
ran viestintä-
kumppanin 
ilmaisuja 
omassa vies-
tinnässään.  

T7 auttaa 
oppilasta 
laajenta-
maan koh-
teliaaseen 
kielenkäyt-
töön kuulu-
vien ilmaus-
ten tunte-
mustaan  

S3  Oppilas op-
pii käyttä-
mään eri-
laisia  
kohteliai-
suuden il-
mauksia.  
  

Viestinnän 
kulttuuri-
nen sopi-
vuus  

Oppilas 
osaa käyt-
tää muuta-
mia kielelle 
ja kulttuu-
rille tyypil-
lisimpiä 
kohteliai-
suuden il-
mauksia 
(tervehti-
minen, hy-
västely, 
kiittämi-
nen) joissa-

Oppilas 
osaa käyt-
tää muu-
tamia 
kaikkein 
yleisimpiä 
kielelle 
ominaisia 
kohteliai-
suuden il-
mauksia 
rutiinin-
omai-
sissa sosi-
aalisissa 

Oppilas 
osaa käyt-
tää yleisim-
piä kohteli-
aaseen kie-
lenkäyt-
töön kuu-
luvia il-
mauksia 
monissa 
rutiinin-
omai-
sissa sosi-
aalisissa 
kontak-
teissa.  

Oppilas sel-
viytyy joista-
kin lyhyistä 
sosiaalisista 
tilanteista ja 
osaa käyttää 
joitakin koh-
teliaita ter-
vehdyksiä ja 
puhuttelu-
muotoja 
sekä esittää 
esimerkiksi 
pyyntöjä, 
kutsuja, eh-
dotuksia ja 
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kin kaik-
kein rutii-
ninomai-
simmissa 
sosiaali-
sissa kon-
takteissa.  

kontak-
teissa.   

anteeksi-
pyyntöjä ja 
vastata sel-
laisiin.  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A1.3/A2.1  

T8 rohkaista 
oppilasta 
tulkitse-
maan ikä-
tasolleen 
sopivia ja it-
seään kiin-
nostavia pu-
huttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä  

S3  Oppilas op-
pii tulkitse-
maan pu-
huttuja ja 
kirjoitettuja 
tekstejä.  

Tekstien 
tulkinta-
taidot  

Oppilas 
ymmärtää 
vähäisen 
määrän yk-
sittäisiä 
puhuttuja 
ja kirjoitet-
tuja sanoja 
ja ilmauk-
sia.  
  
Oppilas 
tuntee kir-
jainjärjes-
telmän tai 
hyvin rajal-
lisen mää-
rän kirjoi-
tusmerk-
kejä.  
   
   

Oppilas 
ymmärtää 
harjoitel-
tua, tut-
tua sanas-
toa ja il-
maisuja si-
sältävää 
muuta-
man sa-
nan mit-
taista kir-
joitettua 
tekstiä ja 
hidasta 
puhetta.  
  
Oppilas 
tunnistaa 
tekstistä 
yksittäisiä 
tietoja.    

Oppilas 
ymmärtää 
yksinker-
taista, tut-
tua sanas-
toa ja il-
maisuja si-
sältävää 
kirjoitettua 
tekstiä ja 
hidasta pu-
hetta asia-
yhteyden 
tukemana.  
  
Oppilas 
pystyy löy-
tämään 
tarvitse-
mansa yk-
sinkertai-
sen tie-
don lyhy-
estä teks-
tistä.  

Oppilas ym-
märtää help-
poja, tuttua 
sanastoa ja 
ilmaisuja 
sekä hidasta 
puhetta si-
sältäviä teks-
tejä.  
  
Oppilas pys-
tyy löytä-
mään tarvit-
semansa tie-
don lyhyistä, 
yksinkertai-
sista, itseään 
kiinnosta-
vista vies-
teistä ja 
tekstin pää-
ajatukset 
tuttua sanas-
toa sisältä-
västä, enna-
koitavasta 
tekstistä.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A1.3/A2.1  

T9 tarjota 
oppilaalle 
runsaasti ti-
laisuuksia 
harjoitella 
pienimuo-
toista puhu-
mista ja kir-
joittamista 
erilaisista 
aiheista 
kiinnittäen 
huomiota 

S3  Oppilas op-
pii ilmaise-
maan itse-
ään suulli-
sesti ja kir-
jallisesti 
käyt-
täen ruot-
sin kielen 
keskeistä 
sanastoa ja 
keskeisiä 
rakenteita. 

Tekstien 
tuottamis-
taidot  

Oppilas 
osaa il-
maista it-
seään pu-
heessa hy-
vin suppe-
asti käyt-
täen har-
joiteltuja 
sanoja ja 
opeteltuja 
vakioilmai-
suja.  

Oppilas 
pystyy 
kerto-
maan jois-
takin tu-
tuista ja it-
selleen 
tärkeistä 
asioista 
käyttäen 
suppeaa 
ilmaisuva-
rastoa ja 

Oppilas 
osaa rajalli-
sen mää-
rän lyhyitä, 
ulkoa ope-
teltuja il-
mauksia, 
keskeistä 
sanastoa ja 
perustason 
lausera-
kenteita.  
  

Oppilas pys-
tyy kerto-
maan joka-
päiväisistä ja 
konkreetti-
sista sekä it-
selleen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen yksin-
kertaisia lau-
seita ja 
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myös ääntä-
miseen ja 
tekstin si-
sällön kan-
nalta oleel-
lisimpiin ra-
kenteisiin  

Hän oppii 
ääntämään 
ymmärret-
tävästi.  
  
  

  
Oppilas 
ääntää joi-
takin har-
joiteltuja il-
mauksia 
ymmärret-
tävästi ja 
osaa kir-
joittaa joi-
takin erilli-
siä sanoja 
ja sanon-
toja.  

kirjoittaa 
muuta-
man ly-
hyen lau-
seen har-
joitelluista 
aiheista.  
  
Oppilas 
ääntää 
useimmat 
harjoitel-
lut ilmai-
sut ym-
märrettä-
västi ja 
hallitsee 
hyvin sup-
pean pe-
russanas-
ton, muu-
taman ti-
lan-
nesidon-
naisen il-
mauksen 
ja perus-
kieliopin 
aineksia.   

Oppilas 
pystyy ker-
tomaan ar-
kisista ja it-
selleen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa 
ja kirjoitta-
maan yk-
sinkertaisia 
viestejä ja 
ääntää har-
joitellut il-
maisut ym-
märrettä-
västi.  
  
  

konkreet-
tista sanas-
toa.  
  
Oppilas osaa 
keskeistä pe-
russanastoa 
ja raken-
teita.   
  
Oppilas osaa 
soveltaa joi-
takin ääntä-
misen perus-
sääntöjä 
muissa kuin 
harjoitel-
luissa il-
mauksissa.  
   
  

  

 

15.4.3 Vieraat kielet  

A1 Englanti 
 

15.4.3 VIERAAT KIELET  

ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

 

Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Ope-

tuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää op-

pilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Kulttuurisen moninaisuu-

den ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös 

tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voidaan käsitellä myös koulun ope-

tuskielellä.  
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Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden informaalin oppimi-

sen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja sisältöjä valittaessa.  

 

Englannin opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetuk-

seen ja päinvastoin. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun englannin kielellä eri oppiaineissa. 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja varianttei-

hin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää 

kulttuurienvälistä toimintakykyä  

S1 L1, L2 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja 

toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 

maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista  

S1 L1, L2 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 

englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S1 L1, L3 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään moni-

puolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäi-

sesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaiku-

tukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen  

S2 L1, L3 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan 

sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia  

S2 L1 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 

oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, 

joissa käsitellään myös mielipiteitä  

S3 L4 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokei-

nojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

S3 L4, L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja 

tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

S3 L2 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia it-

selleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista 

lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 L4 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä 

S3 L5, L6 
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aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja oh-

jaten hyvään ääntämiseen 

 

Englannin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9, paikalliset painotukset 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja varianttei-

hin liittyviä ilmiöitä ja arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää 

kulttuurienvälistä toimintakykyä  

 

7. lk. Tutustutaan englannin kielen kehittymiseen lingua francaksi 

historiallisesta näkökulmasta. Varianteista keskitytään erityisesti 

britti- ja amerikanenglantiin. Hyödynnetään toisten oppiaineiden 

oppisisältöjä. 

8. lk. Pohditaan englannin kielen asemaa ja sen näkymistä nykyhet-

kessä ja nyky-yhteiskunnassa, esimerkiksi pohtimalla median ja mui-

den kulttuurin osa-alueiden vaikutusta kielen rooliin. Varianteista 

keskitytään muiden anglosaksisten maiden englantiin, esimerkiksi 

Australian, Uuden-Seelannin ja Brittein saarten variantteihin. Hyö-

dynnetään toisten oppiaineiden oppisisältöjä. 

9. lk. Pohditaan englannin kielen ja muiden kielten tulevaisuutta, 

esimerkiksi minkälaiset asiat vaikuttavat kielen kehitykseen ja sel-

viämiseen. Varianteista keskitytään entisten siirtomaiden englantiin 

sekä maihin, joissa englanti on toinen virallinen kieli, kuten Intian tai 

Etelä-Afrikan englanti, sekä englantiin maailman kielenä/kansainvä-

lisenä kielenä. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään toisten oppiainei-

den oppisisältöjä. 

 

S1 L1, L2, L4, L5 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja 

toimintaympäristöjä, jotka laajentavat käsitystä globalisoituvasta 

maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista 

 

7. lk. Kerrataan ja tutustutaan arkikielen tilanteisiin ja oppijan lä-

hielämänpiirin aiheisiin yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa. Oppi-

laiden kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon sisältöjen suunnit-

telussa. Työskentelyssä, englanninkielisten sisältöjen ja toimintaym-

päristöjen löytämisessä käytetään hyväksi tieto- ja viestintäteknolo-

giaa 

8. lk. Etsitään oppijan laajentuvaan elämänpiiriin liittyviä aiheita yh-

teistyössä eri oppiaineiden kanssa. Oppilaiden kiinnostuksen koh-

teet otetaan huomioon sisältöjen suunnittelussa. Työskentelyssä, 

S1 L1, L2, L3, L4, L5, 

L6, L7 
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englanninkielisten sisältöjen ja toimintaympäristöjen löytämisessä 

käytetään hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa 

9. lk. Käsitellään abstraktimpia teemoja, globalisoituvaa maailmaa 

sekä 2. asteen opintoihin liittyviä aiheita yhteistyössä eri oppiainei-

den kanssa. Oppilaiden kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon si-

sältöjen suunnittelussa. Työskentelyssä, englanninkielisten sisältö-

jen ja toimintaympäristöjen löytämisessä käytetään hyväksi tieto- ja 

viestintäteknologiaa 

  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia 

englannin kielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kie-

lissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

 

7. lk. Kerrataan ja kartutetaan yleisiä kielenopiskelutaitojen ja -tie-

tojen perusteita sekä itselle sopivia opiskelutaitoja. Opetellaan ja 

käytetään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti yhteistyössä äidin-

kielen ja muiden kielten kanssa. Käytetään hyväksi oppilaiden eri 

kielten taitoja opiskelussa sekä tekstintuottamisessa. Huomioidaan 

koulun kielitarjonta ja niiden oppisisällöt. 

8. lk. Kehitetään ja vahvistetaan omia kielenopiskelutaitoja ja -tie-

toja. Opetellaan ja käytetään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti 

yhteistyössä äidinkielen ja muiden kielten kanssa. Käytetään ope-

tuksessa hyväksi oppilaiden eri kielten taitoja opiskelussa sekä teks-

tintuottamisessa. Huomioidaan koulun kielitarjonta ja niiden oppisi-

sällöt. 

9. lk. Syvennetään omia kielenopiskelutaitoja ja -tietoja. Opetellaan 

ja käytetään kielitiedon käsitteitä systemaattisesti yhteistyössä äi-

dinkielen ja muiden kielten kanssa. Käytetään opetuksessa hyväksi 

oppilaiden eri kielten taitoja opiskelussa sekä tekstintuottamisessa. 

Huomioidaan koulun kielitarjonta ja niiden oppisisällöt. 

 

S1 L1, L3, L2, L4 

Kielenopiskelutaidot   

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään mo-

nipuolisia tapoja oppia englantia ja arvioimaan oppimistaan itse-

näisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuoro-

vaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen  

 

7. lk. Tutustutaan erilaisiin tapoihin opiskella kieltä yhteistyössä eri 

kielten ja erityisopetuksen kanssa. Oppilasta kannustetaan otta-

maan aktiivinen rooli omassa oppimisprosessissaan sekä ohjataan 

asettamaan itselle sopivia tavoitteita, esim. konkreettisten taitojen 

osalta, joiden saavuttamista arvioi oppilas itse sekä opettaja. Lisäksi 

sovelletaan kannustavaa vertaisarviointia. Pyritään luomaan positii-

vinen oppimisilmapiiri, jossa virheistä opitaan. Rohkaistaan oppijaa 

ikätasolle sopivaan myönteiseen vuorovaikutukseen englanniksi, 

S2 L1, L3, L2, L4, L5, 

L6 
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jossa pääpaino on ymmärretyksi tulemisella ja viestin ymmärtämi-

sellä. Hyödynnetään eri oppiaineiden oppisisältöjä. 

8. lk. Kerrataan ja vahvistetaan erilaisia tapoja opiskella kieltä yh-

teistyössä eri kielten ja erityisopetuksen kanssa. Vahvistetaan oppi-

laan taitoa asettaa itselle sopivia tavoitteita, esim. työn suunnitte-

lussa ja prosessin arvioinnissa, joiden saavuttamista arvioi opettaja 

ja hän itse. Lisäksi sovelletaan kannustavaa vertaisarviointia. Vahvis-

tetaan positiivista oppimisilmapiiriä, jossa virheistä opitaan, ja kan-

nustetaan oppijaa kehittämään viestinvälitystaitojaan sosiaalisesti ja 

kielellisesti. Painotetaan myönteistä vuorovaikutusta. Hyödynne-

tään eri oppiaineiden oppisisältöjä. 

9. lk. Syvennetään erilaisia tapoja opiskella kieltä yhteistyössä eri 

kielten ja erityisopetuksen kanssa sekä oppilaan taitoa asettaa it-

selle sopivia tavoitteita, esim. oman kielenkehityksen näkeminen 

portfoliotyöskentelyn kautta, joiden saavuttamista arvioi opettaja ja 

hän itse. Lisäksi sovelletaan kannustavaa vertaisarviointia. Vahviste-

taan edelleen positiivista oppimisilmapiiriä, jossa virheistä opitaan. 

Ohjataan oppijaa syventämään viestin välitystaitojaan sosiaalisesti 

ja kielellisesti painottaen myönteistä englanninkielistä vuorovaiku-

tusta. Hyödynnetään eri oppiaineiden oppisisältöjä. Kaikessa kielen-

käytössä painotetaan viestin välittymistä. 

 

T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan 

sekä elinikäisen kieltenopiskelun valmiuksia  

 

7. lk. Ohjataan oppilaita toimivien opiskelutottumusten luomiseen. 

Harjoitellaan tiedon hakemista ja sen luotettavuuden arviointia sekä 

omakohtaisten tuotosten laatimista hyödyntäen tieto- ja viestintä-

teknologiaa.  

8. lk. Harjaannutetaan oppilaita toimivien opiskelutottumusten 

käyttämiseen. Syvennetään tiedonhakutaitoja ja tiedon luotettavuu-

den arviointia sekä omakohtaisten tuotosten laatimista hyödyntäen 

tieto- ja viestintäteknologiaa. 

9. lk. Vahvistetaan oppilaiden toimivia opiskelutaitoja. Harjaannute-

taan edelleen tiedonhakutaitoja ja tiedon luotettavuuden arviointia 

sekä omakohtaisten tuotosten laatimista hyödyntäen tieto- ja vies-

tintäteknologiaa. 

 

S2 L1, L3, L4, L5, L6 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa   

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista 

oppilaiden ikätasolle ja elämänkokemukseen sopivista aiheista, 

joissa käsitellään myös mielipiteitä  

 

7. lk. Oppilaita rohkaistaan käymään keskusteluja englanniksi ja oh-

jataan rakentavaan mielipiteen esittämiseen. Oppilaan elämänpiiriin 

S3 L4, L1, L2, L5, L7 
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sopivia aiheita käsitellään opetuksessa ja oppijan mielenkiinnon 

kohteet sekä ajankohtaiset asiat otetaan huomioon sisältöjä vali-

tessa. Lisäksi hyödynnetään toisten oppiaineiden oppisisältöjä. 

8. lk. Oppilaita kannustetaan käymään keskusteluja englanniksi ja 

harjoitellaan rakentavaa mielipiteen esittämistä. Oppilaan laajentu-

vaan elämänpiiriin sopivia aiheita käsitellään opetuksessa ja oppijan 

mielenkiinnon kohteet sekä ajankohtaiset asiat otetaan huomioon 

sisältöjä valitessa. Lisäksi hyödynnetään toisten oppiaineiden oppisi-

sältöjä 

9. lk. Oppilaita kannustetaan käymään keskusteluja englanniksi ja 

sovelletaan rakentavaa mielipiteen esittämistä. Oppilaan elämänpii-

riin sopivia aiheita käsitellään opetuksessa ja opintojen edetessä 

otetaan huomioon 2. asteen opinnot sekä työelämässä tarvittava 

kielitaito. Lisäksi huomioidaan oppijan mielenkiinnon kohteet sekä 

ajankohtaiset asiat sisältöjä valitessa. Edelleen hyödynnetään tois-

ten oppiaineiden oppisisältöjä 

 

T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokei-

nojen käytössä ja merkitysneuvottelun käymisessä 

 

7. lk. Ohjataan oppilaita ymmärtämään viestin välittymisen tärkeys 

kommunikoinnissa. Harjoitellaan non-verbaalia kielenkäyttöä, kier-

toilmausten ja kontekstin huomioimista. Rohkaistaan oppilasta 

oma-aloitteisuuteen ja viestimään vähäiselläkin kielitaidolla eri vies-

tintäkanavia käyttäen. 

8. lk. Vahvistetaan oppilaiden ymmärtämystä viestin välittymisen 

tärkeydestä ja kerrataan non-verbaalin kielenkäytön mahdollisuuk-

sia, kiertoilmausten ja kontekstin huomioimista. Edelleen rohkais-

taan oppilasta oma-aloitteisuuteen ja viestimään vähäiselläkin kieli-

taidolla eri viestintäkanavia käyttäen. 

9. lk. Vahvistetaan edelleen oppilaiden ymmärtämystä viestin välit-

tymisen tärkeydestä käyttäen apuna kiertoilmausten ja kontekstin 

huomioimista. Vahvistetaan oppilaan oma-aloitteisuutta ja roh-

keutta viestiä vähäiselläkin kielitaidolla eri viestintäkanavia käyt-

täen. 

 

S3 L4, L6 

T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä 

ja tukea oppilaan rakentavaa kulttuurienvälistä viestintää 

 

7. lk. Pohditaan kulttuurisesti sopivaa kommunikaatiota, ja  

tehdään huomioita kulttuurienvälisistä eroista viestinnän suhteen, 

esim. miten suomalaiset tavat eroavat englanninkielisistä. Hyödyn-

netään oppilaiden eri kielten osaamista ja koulun kielitarjontaa sekä 

niiden kautta saatua kulttuuritietoutta sekä tieto- ja viestintätekno-

logian tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. 

S3 L2, L4, L5, L6 
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8. lk. Tehdään edelleen huomioita kulttuurisesti sopivasta kielen-

käytöstä sekä kulttuurienvälisistä eroista viestinnän suhteen. Hyö-

dynnetään edelleen oppilaiden eri kielten osaamista ja koulun kieli-

tarjontaa sekä niiden kautta saatua kulttuuritietoutta sekä tieto- ja 

viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen toi-

mintaan. 

9. lk. Pohditaan ja tehdään huomioita kulttuurin sisäisistä eroavai-

suuksista viestinnän suhteen. Hyödynnetään oppilaiden kokemuksia 

ja havaintoja englannin kielen käytöstä, eri kielten osaamista ja kou-

lun kielitarjontaa sekä niiden kautta saatua kulttuuritietoutta sekä 

tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia kansainväli-

seen toimintaan. 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia 

itselleen merkityksellisiä yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilai-

sista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

7. lk. Pyritään monipuoliseen tekstintulkintaan monilukutaitoa vah-

vistaen ja sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa huo-

mioidaan oppijan lähielämänpiiri, hänen mielenkiinnon kohteensa, 

eri oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. 

8. lk. Vahvistetaan monipuolista tekstintulkintaa ja monilukutaitoa 

sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa huomioidaan 

oppijan laajentuva elämänpiiri, hänen mielenkiinnon kohteensa, eri 

oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. 

9. lk. Syvennetään monipuolista tekstintulkintaa monilukutaitoa 

vahvistaen ja sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa 

huomioidaan oppijan laajentunut elämänpiiri, hänen mielenkiinnon 

kohteensa ja suuntautumisensa 2. asteen opintoihin sekä työelä-

mään, eri oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. 

 

S3 L4, L1, L2, L3, L5, 

L6, L7 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua 

tekstiä erilaisiin tarkoituksiin yleisistä ja itselleen merkityksellisistä 

aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja 

ohjaten hyvään ääntämiseen 

 

7. lk. Pyritään monipuoliseen tekstintuottamiseen monilukutaitoa 

vahvistaen ja sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa 

huomioidaan oppijan lähielämänpiiri, hänen mielenkiinnon koh-

teensa, eri oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. Ohjataan op-

pilaita ymmärrettävään ääntämiseen. Kerrataan foneettisia merk-

kejä. 

S3 L5, L6, L2, L4 
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8. lk. Vahvistetaan monipuolista tekstintuottamista ja monilukutai-

toa sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa huomioi-

daan oppijan laajentuva elämänpiiri, hänen mielenkiinnon koh-

teensa, eri oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. Ohjataan op-

pilaita hyvään ääntämiseen. Kerrataan foneettisia merkkejä. 

9. lk. Syvennetään monipuolista tekstintuottamista monilukutaitoa 

vahvistaen ja sen periaatteita noudattaen. Tekstilajien valinnassa 

huomioidaan oppijan laajentunut elämänpiiri, hänen mielenkiinnon 

kohteensa ja suuntautumisensa 2. asteen opintoihin sekä työelä-

mään, eri oppiaineiden oppisisällöt ja ajankohtaisuus. Ohjataan op-

pilaita luontevaan ääntämiseen. Kerrataan foneettisia merkkejä. 

 

 

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

 

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

rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lin-

gua francaksi. Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti 

on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 

englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen 

varianteista. 

 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin moni-

puolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tie-

don luotettavuuden arviointia. 

 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Sisäl-

töjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, 

oppilaiden kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten 

työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja 

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

Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista 

teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia 

hyödyntäen. 

 

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

 

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympä-

ristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja 

-välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan ja julkaistaan. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuu-

teen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työväli-
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neen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainväli-

syyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia 

käytetään aina kun se on mahdollista. 

 

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

 

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englantia entuudestaan osaaville oppilaille. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi englannin kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9 

 

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuo-

toja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppi-

laita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttä-

mään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin 

ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas 

on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa englannin kielen A-oppimäärälle asetetut tavoitteet. 

 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadit-

tuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. 

 

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan englannin kielen A-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin 

kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on englannin kielen A-oppimäärän tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 

7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan englannin 

kielen A-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. 

Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikom-

man suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy englannin kielen A-oppi-

määrän päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden (T6–T10) arvosanassa 9 on 

yhdistetty kaksi taitotasoa B1.1 ja B1.2 välitasoksi B1.1/B1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.  
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Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 

T1 Oppilas op-
pii tuntemaan 
englannin kie-
len asemaan ja 
variantteihin 
liittyviä arvoja. 
Hän oppii kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. Oppilas 
oppii kehittä-
mään kulttuu-
rien välistä toi-
mintakykyään. 
 

Kielen ase-
maan ja vari-
antteihin liitty-
vien kysymys-
ten huomaami-
nen ja kulttuu-
rien välinen 
toimintakyky 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
maita, joissa 
englantia pu-
hutaan. 
 
Oppilas osaa 
kertoa jotakin 
kielialueen 
maiden kult-
tuureista ja 
elämänmuo-
doista.  

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
englantia pu-
hutaan ja että 
sitä puhutaan 
eri tavoin. 
 
Oppilas osaa 
kuvailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja.  
      
Oppilas osaa 
nimetä vuoro-
vaikutukseen 
liittyviä kult-
tuurisia piir-
teitä. 

Oppilas osaa 
kertoa englan-
nin asemasta 
maailmankie-
lenä. 
  
Oppilas osaa 
vertailla kieli-
alueen maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kulttuu-
risista piirteistä 
vuorovaikutuk-
sessa. 
 

Oppilas osaa 
pohtia englan-
nin asemaa 
maailmankie-
lenä ja siihen 
liittyviä ilmi-
öitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kielialu-
een maiden 
kulttuureja ja 
elämänmuo-
toja. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia kulttuu-
risia piirteitä 
vuorovaikutuk-
sessa. 

T2 Oppilas op-
pii löytämään 
englanninkieli-
siä aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
laajentavat kä-
sitystä globali-
soituvasta 
maailmasta. 

Maailmankan-
salaisen taito-
jen kehittämi-
nen englannin 
kieltä hyödyn-
tämällä 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä joistakin 
aineistoista ja 
toimintaympä-
ristöistä, joissa 
voi käyttää 
englannin 
kieltä.  

Oppilas osaa 
nimetä englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä, jotka 
edistävät hä-
nen oppimis-
taan.  
 

Oppilas osaa 
vertailla eng-
lanninkielisiä 
aineistoja ja 
toimintaympä-
ristöjä, jotka 
edistävät hä-
nen oppimis-
taan  

Oppilas osaa 
pohtia, miten 
hän voi hyö-
dyntää englan-
ninkielisiä ai-
neistoja ja toi-
mintaympäris-
töjä omaa op-
pimistaan edis-
tääkseen. 

T3 Oppilas op-
pii löytämään 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuksia 
ja vertaile-
maan englan-
nin kieltä mui-
hin kieliin.  Hän 
oppii käyttä-
mään kielitie-
don käsitteitä 

Kielellinen 
päättely 

Oppilas osaa 
tehdä havain-
toja joistakin 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuk-
sista. 
 

Oppilas osaa 
tehdä joitakin 
johtopäätöksiä 
englannin kie-
len säännön-
mukaisuuk-
sista. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
siitä, miten 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä eng-
lannin kielen 
säännönmukai-
suuksista. 
 
Oppilas osaa 
kertoa, miten 
sama asia il-
maistaan eng-

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä eng-
lannin kielen 
säännönmu-
kaisuuksista ja 
soveltaa niitä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla, miten 
sama asia il-
maistaan eng-
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oppimisensa 
tukena. 

sama asia il-
maistaan eng-
lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
englannin kie-
len kielitiedon 
käsitteistä ja 
osaa käyttää 
niitä kielitai-
tonsa kehittä-
miseen.  

lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 
 
Oppilas osaa 
kertoa kohde-
kielen keskei-
sistä kielitie-
don käsitteistä 
ja käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

lannissa ja jos-
sakin muussa 
kielessä. 
 
Oppilas tuntee 
englannin kie-
len keskeisiä 
kielitiedon kä-
sitteitä ja osaa 
käyttää niitä 
kielitaitonsa 
kehittämiseen. 

Kielenopiskelutaidot 

T4 Oppilas op-
pii asettamaan 
tavoitteita kiel-
ten opiskelul-
leen ja reflek-
toimaan oppi-
misprosessiaan 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia tapoja 
oppia kieliä ja 
löytää niistä it-
selleen tehok-
kaimmat. Op-
pilas oppii ta-
poja toimia 
vuorovaikutuk-
sessa rakenta-
vasti. 

Tavoitteiden 
asettaminen, 
opiskelustrate-
gioiden hyö-
dyntäminen, 
oppimisen ref-
lektointi ja 
vuorovaikutuk-
sessa toimimi-
sen tapojen 
hahmottami-
nen 

Oppilas osaa 
käyttää joitakin 
itselle sopivia 
kielenoppimis-
tapoja. 
 
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä ta-
voista toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
 
Oppilas osaa 
kuvata joitakin 
tapoja toimia 
rakentavasti 
vuorovaikutuk-
sessa. 

Oppilas osaa 
käyttää keskei-
simpiä itselle 
sopivia kie-
lenoppimista-
poja. 
   
Oppilas osaa 
vertailla tapoja 
toimia rakenta-
vasti vuorovai-
kutuksessa.  

Oppilas osaa 
käyttää moni-
puolisia itselle 
sopivia tapoja 
oppia englan-
nin kieltä. 
 
Oppilas osaa 
vertailla ja 
pohtia tapoja 
toimia raken-
tavasti vuoro-
vaikutuksessa.  

T5 Oppilas op-
pii sovelta-
maan ja kehit-
tämään kieli-
taitoaan itse-
näisesti myös 
koulun päätyt-
tyä. Hän oppii 
hyödyntämään 
ympäristönsä 
kielellisiä virik-

Jatkuvan kie-
lenopiskelun 
valmiuksien ke-
hittyminen 

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdollisuuk-
sista kehittää 
englannin kie-
len taitoaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla mah-
dollisuuksia ke-
hittää englan-
nin kielen tai-
toaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 

Oppilas osaa 
vertailla erilai-
sia mahdolli-
suuksia sovel-
taa ja kehittää 
englannin kie-
len taitoaan 
myös koulun 
päätyttyä. 

Oppilas osaa 
pohtia ja ver-
tailla erilaisia 
mahdollisuuk-
sia soveltaa ja 
kehittää eng-
lannin kielen 
taitoaan myös 
koulun päätyt-
tyä. 
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keitä. Oppi-
laalle kehittyy 
luottamus it-
seensä kie-
lenoppijana. 
 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia 
vuorovaikutuksessa 

Taitotaso A1.3  Taitotaso A2.2 
 

Taitotaso B1.1 
 

Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T6 Oppilas op-
pii toimimaan 
aktiivisesti eri-
laisissa vuoro-
vaikutustilan-
teissa. 

Vuorovaikutus 
erilaisissa tilan-
teissa 

Oppilas selviy-
tyy monista ru-
tiininomaisista 
viestintätilan-
teista tukeu-
tuen joskus 
viestintäkump-
paniin. 

Oppilas selviää 
kohtalaisesti 
monenlaisista 
jokapäiväisistä 
viestintätilan-
teista ja pystyy 
enenevässä 
määrin ole-
maan aloitteel-
linen viestintä-
tilanteessa. 

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
melko vaivat-
tomasti joka-
päiväisissä 
viestintätilan-
teissa.  

Oppilas pystyy 
viestimään, 
osallistumaan 
keskusteluihin 
ja ilmaisemaan 
mielipiteitään 
myös joissakin 
vaativammissa 
tilanteissa, ku-
ten keskustel-
taessa ajan-
kohtaisesta ta-
pahtumasta. 

T7 Oppilas op-
pii olemaan 
aloitteellinen 
vuorovaikutus-
tilanteissa. 
 
Oppilas oppii 
käyttämään 
viestintästrate-
gioita. 
 

Viestintästrate-
gioiden käyttö 

Oppilas osallis-
tuu viestin-
tään, mutta 
tarvitsee edel-
leen usein apu-
keinoja. 
  
Oppilas osaa 
reagoida sup-
pein 
sanallisin il-
mauksin, pie-
nin elein (esim. 
nyökkäämällä), 
äännähdyksin 
tai muunlai-
sella minimipa-
lautteella. 
 
Oppilas joutuu 
pyytämään sel-
vennystä tai 
toistoa hyvin 
usein. 

Oppilas osallis-
tuu enene-
vässä määrin 
viestintään 
käyttäen tar-
vittaessa vaki-
osanontoja 
pyytäessään 
tarkennusta 
avainsanoista.  
 
Oppilas joutuu 
pyytämään 
toistoa tai sel-
vennystä sil-
loin tällöin. 
 
Oppilas käyt-
tää esim. lähi-
käsitettä tai 
yleisempää kä-
sitettä, kun ei 
tiedä täsmäl-
listä 
(koira/eläin tai 
talo/mökki). 

Oppilas pystyy 
jossain määrin 
olemaan aloit-
teellinen vies-
tinnän eri vai-
heissa 
ja osaa varmis-
taa, onko vies-
tintäkumppani 
ymmärtänyt 
viestin, sekä 
kiertää 
tai korvata tun-
temattoman 
sanan tai muo-
toilla viestinsä 
uudelleen. 
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien 
ilmauksien 
merkityksistä. 

Oppilas pystyy 
olemaan aloit-
teellinen tut-
tua aihetta kä-
sittelevässä 
vuorovaikutus-
tilanteessa ja 
osaa varmis-
taa, onko vies-
tintäkumppani 
ymmärtänyt 
viestin, korjata 
väärinymmär-
ryksiä sekä 
kiertää tai kor-
vata tuntemat-
toman sanan 
tai muotoilla 
viestinsä uu-
delleen.  
 
Oppilas pystyy 
neuvottele-
maan tunte-
mattomien ja 
melko mutkik-
kaidenkin il-
mauksien mer-
kityksistä. 



448 
 

T8 Oppilas op-
pii tunnista-
maan viestin-
nän kulttuuri-
sia piirteitä. 
Hän oppii käyt-
tämään kieltä 
kulttuurien vä-
lisessä viestin-
nässä. 

Viestinnän 
kulttuurinen 
sopivuus 

Oppilas osaa 
käyttää ylei-
simpiä kohteli-
aaseen 
kielenkäyttöön 
kuuluvia il-
mauksia mo-
nissa rutiinin-
omaisissa sosi-
aalisissa kon-
takteissa. 

Oppilas osaa 
käyttää kieltä 
yksinkertaisella 
tavalla kaikkein 
keskeisimpiin 
tarkoituksiin, 
kuten tiedon-
vaihtoon sekä 
mielipiteiden 
ja asenteiden 
asianmukai-
seen ilmaise-
miseen.  
 
Oppilas pystyy 
keskustele-
maan kohteli-
aasti käyttäen 
tavanomaisia 
ilmauksia ja 
perustason 
viestintä-
rutiineja. 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt. 
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomioon 
joitakin tär-
keimpiä kult-
tuurisiin käy-
tänteisiin liitty-
viä näkökohtia. 

Oppilas osoit-
taa tuntevansa 
tärkeimmät 
kohteliaisuus-
säännöt ja 
osaa kiinnittää 
huomiota kie-
lenkäytön 
muodollisuu-
teen.  
 
Oppilas pystyy 
ottamaan vuo-
rovaikutukses-
saan huomi-
oon tärkeimpiä 
kulttuurisia 
käytänteitä. 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita 
tekstejä  

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T9 Oppilas op-
pii tulkitse-
maan puhut-
tuja ja kirjoi-
tettuja teks-
tejä. Hän oppii 
tekstien ym-
märtämisstra-
tegioita.  

Tekstien tulkin-
tataidot 

Oppilas ym-
märtää yksin-
kertaista, tut-
tua 
sanastoa ja il-
maisuja sisältä-
vää kirjoitettua 
tekstiä ja hi-
dasta puhetta 
asiayhteyden 
tukemana. 
 
Oppilas pystyy 
löytämään tar-
vitsemansa yk-
sinkertaisen 
tiedon lyhyestä 
tekstistä. 

Oppilas pystyy 
seuraamaan 
hyvin summit-
taisesti selvä-
piirteisen asia-
puheen pää-
kohtia, tunnis-
taa usein ym-
pärillään käy-
tävän keskus-
telun aiheen 
sekä ymmärtää 
pääasiat tuttua 
sanastoa sisäl-
tävästä yleis-
kielisestä teks-
tistä tai hi-
taasta pu-
heesta. 
 
Oppilas osaa 
päätellä tunte-
mattomien sa-
nojen merki-
tyksiä asiayh-
teydestä.  

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja joitakin 
yksityiskohtia 
selkeästä ja lä-
hes normaali-
tempoisesta 
yleiskielisestä 
puheesta tai 
yleistajuisesta 
kirjoitetusta 
tekstistä 
ja ymmärtää 
yhteiseen ko-
kemukseen tai 
yleistietoon 
perustuvaa pu-
hetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
tärkeitä yksi-
tyiskohtia 

Oppilas ym-
märtää pää-
asiat ja useita 
yksityiskohtia 
hieman vaati-
vammasta nor-
maalitempoi-
sesta yleiskieli-
sestä puheesta 
tai yleistajui-
sesta kirjoite-
tusta tekstistä. 
 
Oppilas ym-
märtää yhtei-
seen kokemuk-
seen tai yleis-
tietoon perus-
tuvaa puhetta 
tai kirjoitettua 
tekstiä. 
 
Oppilas löytää 
pääajatukset, 
avainsanat ja 
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 myös valmis-
tautumatta. 

tärkeitä yksi-
tyiskohtia 
myös valmis-
tautumatta.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuot-
taa tekstejä 

Taitotaso A1.3 Taitotaso A2.2 Taitotaso B1.1 Taitotaso 
B1.1/B1.2 

T10 Oppilas 
oppii ilmaise-
maan itseään 
suullisesti ja 
kirjallisesti 
käyttäen eng-
lannin kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita.  Hän op-
pii ääntämään 
ymmärrettä-
västi. 

Tekstien tuot-
tamistaidot 

Oppilas osaa 
rajallisen 
määrän lyhyitä, 
ulkoa opetel-
tuja ilmauksia, 
keskeistä sa-
nastoa ja 
perustason lau-
serakenteita. 
 
Oppilas pystyy 
kertomaan ar-
kisista ja itsel-
leen tärkeistä 
asioista käyt-
täen suppeaa 
ilmaisuvaras-
toa ja kirjoitta-
maan yksinker-
taisia viestejä 
sekä ääntää 
harjoitellut il-
maisut ymmär-
rettävästi. 

Oppilas osaa 
kuvata luette-
lomaisesti (ikä-
kaudelleen tyy-
pillisiä) joka-
päiväiseen elä-
mään liittyviä 
asioita käyt-
täen tavallista 
sanastoa ja joi-
takin idiomaat-
tisia ilmauksia 
sekä perusta-
son rakenteita 
ja joskus hiu-
kan vaativam-
piakin. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa joita-
kin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kertoa ydin-
kohdat ja 
myös hiukan 
yksityiskohtia 
erilaisista joka-
päiväiseen elä-
mään liittyvistä 
itseään kiin-
nostavista to-
dellisista tai 
kuvitteellisista 
aiheista käyt-
täen melko laa-
jaa sanastoa ja 
rakennevalikoi-
maa sekä joita-
kin yleisiä fraa-
seja ja 
idiomeja. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa useita 
ääntämisen pe-
russääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

Oppilas osaa 
kertoa ydin-
kohdat ja 
useita yksityis-
kohtia erilai-
sista jokapäi-
väiseen elä-
mään liittyvistä 
itseään kiin-
nostavista to-
dellisista tai 
kuvitteellisista 
aiheista käyt-
täen melko 
laajaa sanastoa 
ja rakennevali-
koimaa sekä 
yleisiä fraaseja 
ja idiomeja. 
 
Oppilas osaa 
soveltaa useita 
ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa. 

 

 

B2 Saksa 
 

15.4.3 VIERAAT KIELET  

  

Kielikasvatus   

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 

määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa.  

 

VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  
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Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8–9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen 

jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän 

kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan 

käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuk-

sen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaito-

jaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä 

arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voi-

daan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeu-

rooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestel-

mää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin 

osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalais-

ten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialais-

ten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä eri op-

piaineissa.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet   

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympä-

ristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja 

-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan 

Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön moni-

kielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoi-

tella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9    

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuo-

toja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppi-

laita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttä-

mään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin 

ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas 

on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet.  

Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadit-

tuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.  
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Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.   

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kie-

len B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 

7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kie-

len B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Pa-

remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B2-oppimäärän 

päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on 

yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.   

  

Opetuk-
sen ta-
voite  

Sisäl-
töalu-
eet  

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut op-
pimisen ta-
voitteet  

Arvioinnin 
kohde   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
5   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
7  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
8   

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
9  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen  

T1 auttaa 
oppilasta 
hahmotta-
maan uu-
den opis-
keltavan 
kielen 
suhde hä-
nen aiem-
min opis-
kelemiinsa 
kie-
liin ja tu-
tustumaan 
kyseisen 
kielen kie-
lialuee-
seen ja 
elämän-
muodon 

S1  Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen 
suhteen mui-
hin kie-
liin. Hän op-
pii tunte-
maan kohde-
kielen kieli-
aluetta sekä 
kulttuureita 
ja elämän-
muotoja. Op-
pilas oppii 
kehittämään 
kielellistä 
päättelykyky-
ään ja moni-
kielisyyt-
tään.  

Kohdekie-
len suhde 
muihin 
kieliin, kie-
lialueen ja 
siihen liit-
tyvien 
kulttuu-
rien ja elä-
mänmuo-
tojen tun-
teminen, 
kielellinen 
päättely ja 
monikieli-
syys  

Oppilas 
osaa ker-
toa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan.  
  
Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
kohdekie-
len kulttuu-
reista ja nii-
hin liitty-
vistä elä-
mänmuo-
doista.  

Oppilas 
osaa ker-
toa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan 
sekä antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
kohdekie-
len suh-
teesta mui-
hin kieliin.   
  
Oppilas 
osaa kertoa 
kohdekie-
len kulttuu-
reista ja nii-
hin liitty-

Oppilas 
osaa ker-
toa, missä 
kohdekieltä 
puhu-
taan, ja ver-
tailla koh-
dekielen 
suhdetta 
muihin kie-
liin.  
  
Oppilas 
osaa ku-
vailla koh-
dekielen 
kulttuureita 
ja kuvailla 

Oppilas 
osaa ver-
tailla ja 
pohtia 
kohdekie-
len suh-
detta 
muihin 
kieliin.  
  
Oppilas 
osaa hyö-
dyntää 
kohdekie-
len kes-
keisimpiä 
erityis-
piirteitä 
oppimi-
sessaan.  
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joihinkin 
keskeisiin 
piirteisiin 
sekä tukea 
oppilaan 
kielellisen 
päättely-
kyvyn, ute-
liaisuuden 
ja moni-
kielisyyden 
kehitty-
mistä  

  vistä elä-
mänmuo-
doista.  
  

niihin liitty-
viä elämän-
muotoja.  
  

  
Oppilas 
osaa ver-
tailla koh-
dekielen 
kulttuu-
reita 
ja niihin 
liittyviä 
elämän-
muotoja.  

Kielenopiskelutaidot  

T2 roh-
kaista op-
pilasta nä-
kemään 
opiskelta-
van kielen 
taito 
osana jat-
kuvaa op-
pimista ja 
oman kie-
livarannon 
karttu-
mista, oh-
jata oppi-
lasta löytä-
mään itsel-
leen ja ikä-
kaudelleen 
parhaiten 
sopivia ta-
poja oppia 
kieliä sekä 
kannustaa 
häntä 
käyttä-
mään vä-
häistäkin 
taitoaan 
myös op-
pituntien 
ulkopuo-
lella  

S2  Oppilas oppii 
löytämään 
mahdolli-
suuksia käyt-
tää kohde-
kieltä myös 
koulun pää-
tyttyä.   
  
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia ta-
poja oppia 
kieliä ja löy-
tää niistä it-
selleen te-
hokkaimmat.  

Jatkuvan 
kielenopis-
kelun val-
miuksien 
ja opiske-
lustrategi-
oiden ke-
hittymi-
nen  

Oppilas 
osaa antaa 
joitakin esi-
merkkejä 
mahdolli-
suuksista 
käyttää 
kohde-
kieltä.  
  
Oppilas 
osaa käyt-
tää joitakin 
itselle sopi-
via tapoja 
oppia koh-
dekieltä.  

Oppilas 
osaa kertoa 
mahdolli-
suuksista 
käyttää 
kohdekie-
len taito-
aan myös 
koulun pää-
tyttyä.  
  
Oppilas 
osaa käyt-
tää yleisim-
piä itselle 
sopivia ta-
poja oppia 
kohde-
kieltä.  
  
  

Oppilas 
osaa ker-
toa, mihin 
hän voi 
käyttää 
kohdekie-
len taitoaan 
myös kou-
lun päätyt-
tyä.  
  
Oppilas 
osaa käyt-
tää keskei-
simpiä it-
selle sopivia 
tapoja op-
pia kohde-
kieltä.  
  
  

Oppilas 
osaa ker-
toa, 
kuinka 
kohdekie-
len taitoa 
voi hyö-
dyntää 
myös 
koulun 
päätyt-
tyä.  
  
Oppilas 
osaa 
käyttää 
monipuo-
lisia it-
selle sopi-
via ta-
poja op-
pia koh-
dekieltä.  
  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa  

Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A2.1  
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T3 järjes-
tää oppi-
laalle tilai-
suuksia 
harjoitella 
eri viestin-
täkanavia 
käyttäen 
suullista ja 
kirjallista 
vuorovai-
kutusta  

S3  Oppilas oppii 
toimimaan 
erilaisissa 
suullisissa ja 
kirjallisissa 
vuorovaiku-
tustilan-
teissa.  

Vuorovai-
kutus eri-
laisissa ti-
lanteissa  

Oppilas sel-
viytyy sa-
tunnaisesti 
viestintä-
kumppanin 
tukemana 
muuta-
masta, 
kaikkein 
yleisimmin 
toistuvasta 
ja rutiinin-
omaisesta 
viestintäti-
lanteesta.   

Oppilas sel-
viytyy sa-
tunnaisesti 
yleisimmin 
toistuvista, 
rutiinin-
omaisista 
viestintäti-
lanteista 
tukeutuen 
vielä enim-
mäkseen 
viestintä-
kumppa-
niin.  

Oppilas sel-
viytyy mo-
nista rutii-
ninomai-
sista vies-
tintätilan-
teista  
tukeutuen 
joskus vies-
tintäkump-
paniin.  

Oppilas 
pystyy 
vaihta-
maan aja-
tuksia tai 
tietoja tu-
tuissa ja 
jokapäi-
väisissä 
tilan-
teissa 
sekä toisi-
naan yllä-
pitämään 
viestintä-
tilan-
netta.  

T4 tukea 
oppilasta 
kielellisten 
viestintä-
strategioi-
den käy-
tössä  

S3  Oppilas oppii 
hyödyntä-
mään kielelli-
siä viestintä-
strategioita 
vuorovaiku-
tustilan-
teissa.   

Viestintä-
strategioi-
den 
käyttö  

Oppilas tar-
vitsee pal-
jon apukei-
noja (esim. 
eleet, piir-
täminen, 
sanas-
tot, inter-
net).   
  
Oppilas 
osaa joskus 
arvailla tai 
päätellä yk-
sittäisten 
sanojen 
merkityksiä 
asiayhtey-
den, yleis-
tiedon tai 
muun kieli-
taitonsa 
perus-
teella.  
  
Oppilas 
osaa il-
maista, 
onko ym-
märtänyt.   

Oppilas tu-
keutuu 
viestinnäs-
sään kaik-
kein keskei-
simpiin sa-
noihin ja il-
mauksiin.   
  
Oppilas tar-
vitsee pal-
jon apukei-
noja.   
  
Oppilas 
osaa pyy-
tää toista-
mista tai hi-
dasta-
mista.   

Oppilas 
osallistuu 
viestintään, 
mutta tar-
vitsee edel-
leen usein 
apukei-
noja.   
  
Oppilas 
osaa rea-
goida sup-
pein sanalli-
sin ilmauk-
sin, pienin 
elein (esim. 
nyökkää-
mällä), ään-
nähdyksin 
tai muunlai-
sella mini-
mipalaut-
teella.   
  
Oppilas jou-
tuu pyytä-
mään sel-
vennystä 
tai toistoa 
hyvin 
usein.  

Oppilas 
osallistuu 
enene-
vässä 
mää-
rin vies-
tintään 
turvau-
tuen har-
vemmin 
ei-kielelli-
siin ilmai-
suihin.   
  
Oppilas 
joutuu 
pyytä-
mään 
toistoa tai 
selven-
nystä 
melko 
usein ja 
osaa jon-
kin verran 
soveltaa 
viestintä-
kumppa-
nin ilmai-
suja 
omassa 
viestin-
nässään.   
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T5 auttaa 
oppilasta 
laajenta-
maan koh-
teliaaseen 
kielenkäyt-
töön kuu-
luvien il-
mausten 
tuntemus-
taan  

S3  Oppilas oppii 
käyttämään 
kohdekielelle 
ja kielialueen 
kulttuu-
rille tyypillisiä 
kohteliaisuu-
den ilmauk-
sia.  

Viestinnän 
kulttuuri-
nen sopi-
vuus  

Oppilas 
osaa käyt-
tää muuta-
mia kielelle 
ja kulttuu-
rille tyypilli-
simpiä koh-
teliaisuu-
den ilmauk-
sia (terveh-
timinen, 
hyvästely, 
kiittämi-
nen) joissa-
kin kaikkein 
rutiinin-
omaisim-
missa sosi-
aalisissa 
kontak-
teissa.   

Oppilas 
osaa käyt-
tää muuta-
mia kaik-
kein ylei-
simpiä kie-
lelle omi-
naisia koh-
teliaisuu-
den ilmauk-
sia rutiinin-
omaisissa 
sosiaali-
sissa kon-
takteissa.   

Oppilas 
osaa käyt-
tää yleisim-
piä kohteli-
aaseen kie-
lenkäyt-
töön kuulu-
via ilmauk-
sia monissa 
rutiinin-
omaisissa 
sosiaalisissa 
kontak-
teissa.   

Oppilas 
selviytyy 
lyhyistä 
sosiaali-
sista ti-
lanteista 
ja osaa 
käyt-
tää ylei-
simpiä 
kohteli-
aita ter-
vehdyksiä 
ja puhut-
telumuo-
toja sekä 
esittää 
kohteli-
aasti esi-
merkiksi 
pyyntöjä, 
kutsuja, 
ehdotuk-
sia ja an-
teeksi-
pyyntöjä 
ja vastata 
sellai-
siin.    

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä  Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

Taitotaso 
A2.1  

T6 roh-
kaista op-
pilasta tul-
kitsemaan 
ikätasol-
leen sopi-
via ja itse-
ään kiin-
nostavia 
puhuttuja 
ja kirjoitet-
tuja teks-
tejä  

S3  Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
erilaisia pu-
huttuja ja kir-
joitettuja 
tekstejä.  

Tekstien 
tulkintatai-
dot  

Oppilas ym-
märtää vä-
häisen 
määrän yk-
sittäisiä pu-
huttuja ja 
kirjoitettuja 
sanoja ja il-
mauksia.   
  
Oppilas 
tuntee kir-
jainjärjes-
telmän tai 
hyvin rajal-
lisen mää-
rän kirjoi-
tusmerk-
kejä.  

Oppilas 
ymmärtää 
harjoitel-
tua, tuttua 
sanastoa ja 
ilmaisuja si-
sältävää 
muutaman 
sanan mit-
taista kirjoi-
tettua teks-
tiä ja hi-
dasta pu-
hetta.   
  
Oppilas 
tunnistaa 
tekstistä 
yksittäisiä 
tietoja.   

Oppilas ym-
märtää yk-
sinker-
taista, tut-
tua sanas-
toa ja ilmai-
suja sisältä-
vää kirjoi-
tettua teks-
tiä ja hi-
dasta pu-
hetta asia-
yhteyden 
tukemana.  
  
Oppilas 
pystyy löy-
tämään tar-
vitsemansa 

Oppilas 
ymmär-
tää help-
poja, tut-
tua sa-
nastoa ja 
ilmaisuja 
sekä sel-
keää pu-
hetta si-
sältäviä 
tekstejä.   
  
Oppilas 
ymmär-
tää lyhyi-
den, yk-
sinker-
taisten, 
itseään 
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yksinkertai-
sen tiedon 
lyhyestä 
tekstistä.  

kiinnosta-
vien vies-
tien ydin-
sisällön ja 
tekstin 
pääaja-
tukset 
tuttua sa-
nastoa si-
sältä-
västä, en-
nakoita-
vasta 
tekstistä.  
  
Oppilas 
pystyy 
hyvin yk-
sinkertai-
seen 
päätte-
lyyn asia-
yhteyden 
tuke-
mana.  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä  Taitotaso 
A1.1  

Taitotaso 
A1.1/A1.2  

Taitotaso 
A1.2  

Taitotaso 
A1.3  

T7 tarjota 
oppilaalle 
run-
saasti tilai-
suuksia 
harjoitella 
ikätasolle 
sopivaa 
pienimuo-
toista pu-
humista ja 
kirjoitta-
mista kiin-
nittäen 
huomiota 
myös ään-
tämiseen 
ja tekstin 
sisällön 
kannalta 
oleellisim-
piin raken-
teisiin  

S3  Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
itseään suul-
lisesti ja kir-
jallisesti käyt-
täen kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. Hän op-
pii ääntä-
mään ym-
märrettä-
västi.  
  

Tekstien 
tuottamis-
taidot  

Oppilas 
osaa il-
maista itse-
ään pu-
heessa hy-
vin suppe-
asti käyt-
täen harjoi-
teltuja sa-
noja ja ope-
teltuja va-
kioilmai-
suja.   
  
Oppilas 
ääntää joi-
takin har-
joiteltuja il-
mauksia 
ymmärret-
tävästi ja 
osaa kirjoit-
taa joitakin 

Oppilas 
pystyy ker-
tomaan oh-
jatusti jois-
takin tu-
tuista ja it-
selleen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-
peaa ilmai-
suvaras-
toa.   
  
Oppilas 
osaa kirjoit-
taa joitakin 
sanoja ja 
lauseita.   
  
Oppilas 
ääntää har-
joiteltuja il-
mauksia 

Oppilas 
pystyy ker-
to-
maan jois-
takin tu-
tuista ja it-
selleen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa 
ja kirjoittaa 
muutaman 
lyhyen lau-
seen harjoi-
telluista ai-
heista.  
  
Oppilas 
ääntää 
useimmat 
harjoitellut 
ilmaisut 

Oppilas 
osaa ra-
jalli-
sen mää-
rän ly-
hyitä, ul-
koa ope-
teltuja il-
mauksia, 
keskeistä 
sanastoa 
ja perus-
tason lau-
seraken-
teita.  
  
Oppilas 
pystyy 
kerto-
maan ar-
kisista ja 
itselleen 
tärkeistä 
asioista 
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erillisiä sa-
noja ja sa-
nontoja.  

ymmärret-
tävästi.   
  
Oppilas 
osaa hyvin 
suppean 
perussa-
naston, 
muutaman 
tilan-
nesidonnai-
sen ilmauk-
sen ja pe-
ruskieliopin 
aineksia.  

ymmärret-
tävästi.   
  
Oppilas 
osaa hyvin 
suppean 
perussanas-
ton, muuta-
man tilan-
nesidonnai-
sen ilmauk-
sen ja pe-
ruskieliopin 
aineksia.  

käyttäen 
suppeaa 
ilmai-
suvaras-
toa ja kir-
joitta-
maan yk-
sinkertai-
sia vies-
tejä ja 
ääntää 
harjoitel-
lut ilmai-
sut ym-
märrettä-
västi.   

  

Kittilän yläkoulun vieraat kielet, saksa 

  

8. luokka  

 

T1, S1, L1, L2 Vieraan kielen opiskelun alkaessa oppilaan tavoitteena on tutustua alustavasti opiskeltavan 

kielen kielialueeseen ja kielihistoriallisiin piirteisiin. Oppilas omaksuu myös opintojen alussa kuhunkin kie-

leen liittyvät olennaisimmat ääntämistottumukset jatkossa tapahtuvaa opiskelua varten.  

T3, T4, T5, T6 Opintojen edetessä oppilas tutustuu opiskeltavan kielen jokapäiväiseen  

S3, L3, L7 sanastoon ja rakenteisiin, joita hän tarvitsee tullakseen toimeen sekä muodollisissa että epämuo-

dollisissa vuorovaikutustilanteissa.  

T6, T7, S3 Oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään pienimuotoisesti niin menneen kuin nykyhetken näkökul-

masta sekä suullisesti että kirjallisesti tukeutuen tarvittaessa toisten ihmisten, sanakirjojen ja saatavilla ole-

vien oppimateriaalien apuun. Oppilas saa valmiuksia ymmärtää lukemaansa tekstiä vieraalla kielellä. Oppi-

las hahmottaa ja omaksuu itselleen tärkeää sanastoa omaan lähipiiriin, lähiympäristöön ja kokemusmaail-

maan liittyen.  

T2, S2, L5 Oppilas harjaantuu käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskeltavan kielen opinnoissa.  

L4 Monilukutaidon näkökulmasta oppilas tutustuu saatavilla olevan oppimateriaalin puitteissa erilaisiin 

tekstijärjestelmiin eli sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen.  

L7 Opintojen kuluessa monilukutaidon kehittymistä voidaan edistää käsittelemällä esimerkiksi kirjallisuutta, 

elokuvia, musiikkia tai mediaa.  

  

9. luokka  

  

T1, S1, L1, L2 Oppilaan tavoitteena on 9. luokan opiskeltavan kielen opinnoissaan tutustua alustavasti opis-

keltavan kielen kielialueen eri kieliin ja hahmottaa kielialueen eri kielten eroavaisuuksia.  
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T5, T6, S3, L3, L7 Opintojen edetessä oppilas kertaa ja laajentaa opiskeltavan kielen ääntämistottumusten, 

sanaston ja rakenteiden tuntemusta, jotta oppilaalla on mahdollisuuksia tulla toimeen monipuolisemmin 

jokapäiväisissä muodollisissa, että epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka koskettavat hänen lähi-

piiriään, lähiympäristöään ja kokemusmaailmaansa.  

T3, T4, T6, T7, S3 Opintojen edetessä oppilas saa valmiuksia muodostaa ymmärrettäviä ilmauksia ja lauseita 

niin menneen kuin nykyhetken näkökulmasta ja pystyy laajentamaan suullista ja kirjallista tuottamistaan 

sana-, virke- ja lausetasolla. Oppilaan valmiudet ymmärtää lukemaansa vieraalla kielellä laajenevat.  

T2, S2 Oppilas oppii ymmärtämään toisilta oppilailta saatavan avun ja käytettävissä olevasta oppimateriaa-

lista saatavan hyödyn arvon oman oppimisen edistäjänä.  

L5 Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään edelleen opiskeltavan kielen opinnoissa.  

L7 Oppilaille annetaan myös mahdollisuus tutustua pienimuotoisen ryhmätyön, esityksen, tutkimuksen tai 

tutkielman tekoon itseään kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy opiskeltavaan kieleen joko kielitieteellisellä 

tai empiirisellä tasolla. Opintojen edetessä ja pienimuotoisen esityksen, tutkimuksen tai tutkielman teon 

myötä oppilas harjoittelee kriittistä lukutaitoa tiedon etsimisessä, valikoinnissa ja soveltamisessa.  

L4 Monilukutaidon näkökulmasta oppilas harjaantuu edelleen lukemaan erityyppisiä tekstejä aikaisempaa 

oppimaansa hyödyntäen ja opintojen kuluessa monilukutaitoa voidaan edistää käsittelemällä esimerkiksi 

kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia tai mediaa.  

L6 Opintojen kuluessa oppilaalle annetaan tietoa opiskeltavan kielen opiskelumahdollisuuksista perusas-

teen koulutuksen jälkeen ja samalla oppilas saa ymmärrystä kielitaidon myötä kasvavista toimintamahdolli-

suuksista tulevaisuuden opiskelumaailmassa, työelämässä ja kokemusmaailmassa.  

 

B2 Venäjä 
 

15.4.3 VIERAAT KIELET 

 

Kielikasvatus  

  

Kielikasvatusta koskevat tavoitteet sekä toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelun mahdollisuudet on 

määritelty toisen kotimaisen kielen opetusta koskevassa osuudessa. 

 

VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9  

 

Valinnaisen B2-kielen opetus järjestetään useimmiten vuosiluokilla 8–9. B2-kieli on oppilaalle äidinkielen 

jälkeen kolmas tai neljäs opiskeltava kieli, joten oppilaalla on jo paljon kokemusta kielten opiskelusta. Hän 

kykenee käyttämään aiemmin hankkimaansa tietoa ja taitoa oppimisensa tukena. Oppilasta rohkaistaan 

käyttämään kaikkia opiskelemiaan kieliä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Opetuk-

sen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaito-

jaan. Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä 
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arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita asioita voi-

daan käsitellä myös koulun opetuskielellä.  

Perusteissa kuvattu kehittyvän kielitaidon taso perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu parhaiten indoeu-

rooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin pohjautuvaa kirjoitusjärjestel-

mää. Muihin kieliin opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin 

osin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin ei-eurooppalais-

ten kielten opetuksessa (esim. kirjoitusmerkit). Opetusta voidaan integroida eri oppiaineiden ja monialais-

ten oppimiskokonaisuuksien opetukseen. Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä eri op-

piaineissa.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen tavoitteet  

 

Opetuksen tavoitteet  Tavoitteisiin 

liittyvät sisältö-

alueet  

Laaja-alai-

nen osaami-

nen  

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen      

T1 auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde 

aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialuee-

seen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin piirteisiin sekä tukea oppi-

laan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehitty-

mistä  

S1  L1, L2, L4  

Kielenopiskelutaidot      

T2 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elin-

ikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta 

löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kie-

liä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistäkin taitoaan myös oppitun-

tien ulkopuolella  

S2  L3  

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa      

T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyt-

täen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta  

S3  L4  

T4 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä  S3  L4  

T5 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuulu-

vien ilmausten tuntemustaan  

S3  L4  

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä      

T6 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiin-

nostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä  

S3  L4  

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä      

T7 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa 

pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös 

ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin  

S3  L5  

 

Vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9  

 



459 
 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tutkitaan ja vertaillaan piirteitä, jotka ovat 

opiskeltavalle kielelle luonteenomaisia ja jotka erottavat sitä tai tekevät siitä tunnistettavan aiemmin opi-

tun perustelleella. Muodostetaan käsitys lähisukukielistä, tutustutaan opiskeltavan kielen levinneisyyden 

taustaan, etsitään oppilaita kiinnostavaa tietoa kielialueen kulttuurisista ja muista ilmiöistä. Pohditaan mah-

dollisia kyseiseen kieleen ja kulttuuriin liittyviä ennakko-oletuksia.  

S2 Kielenopiskelutaidot: Tutkitaan yhdessä, mikä edistää parhaiten kohdekielen oppimista, mihin kieltä voi 

käyttää ja mistä löytyy kiinnostavaa kohdekielistä aineistoa. Asetetaan omia tavoitteita, opetellaan anta-

maan ja vastaanottamaan palautetta.  

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä: Vali-

taan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja erilaisia tekstejä lähinnä epämuodollisissa tilanteissa. Tarpeen mu-

kaan opetellaan myös muodollisempaa kielenkäyttöä. Valitaan oppilaita kiinnostavia kielenkäytön aihepii-

rejä näkökulmana minä, me ja maailma. Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan koh-

dekieltä monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja 

vapaa-ajan vietto sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Valittaessa 

tekstejä ja aiheita otetaan jossain määrin huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys ja 

asema. Havainnoidaan kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntä-

mään luontevasti. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä 

sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.  

Vieraan kielen B2-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet  

Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksel-

listä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä oppimisympä-

ristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. 

Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja 

käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja 

-välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan 

Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön moni-

kielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoi-

tella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen B2-oppimäärässä  

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee oppilaiden 

kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun tarjoamia kieliä. Oppi-

laille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus suunnitellaan niin, että se tarjoaa 

haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä entuudestaan osaaville.   

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi vieraan kielen B2-oppimäärässä vuosiluokilla 7–9    

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuo-

toja. Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppi-

laita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä.  Oppilaita rohkaistaan käyttä-

mään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin 

ja vertaispalautteen keinoin. Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas 

on saavuttanut paikallisessa opetussuunnitelmassa vieraan kielen B2-oppimäärälle asetetut tavoitteet.   
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Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadit-

tuun suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää 

myös esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.   

Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 

muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.     

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppilaan vieraan kielen B2-oppimäärän opiskelu päättyy 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kie-

len B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät 

päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu pai-

kallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteiden ja kritee-

rien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 

7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 

osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan vieraan kie-

len B2-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Pa-

remman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy vieraan kielen B2-oppimäärän 

päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.   

   

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän tavoitteen seitsemän (T7) arvosanassa 7 on 

yhdistetty kaksi taitotasoa A1.1 ja A1.2 välitasoksi A1.1/A1.2. Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viiteke-

hyksestä ja sen pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän kielitaidon asteikko.    

   

Opetuksen 
tavoite   

Sisäl-
tö-
alu-
eet   

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut op-
pimisen ta-
voitteet   

Arvioin-
nin 
kohde    

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5    

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
7   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
8    

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosa-
nalle 9   

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen   

T1 auttaa 
oppilasta 
hahmotta-
maan uu-
den opis-
keltavan 
kielen 
suhde hä-
nen aiem-
min opiske-
lemiinsa 
kieliin ja tu-
tustumaan 
kyseisen 

S1   Oppilas oppii 
tuntemaan 
kohdekielen 
suhteen mui-
hin kie-
liin. Hän op-
pii tunte-
maan kohde-
kielen kieli-
aluetta sekä 
kulttuureita 
ja elämän-
muotoja. Op-
pilas oppii 

Kohde-
kielen 
suhde 
muihin 
kie-
liin, kieli-
alueen ja 
siihen liit-
tyvien 
kulttuu-
rien ja 
elämän-
muotojen 

Oppilas osaa 
kertoa, missä 
kohdekieltä 
puhutaan.   
   
Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
kohdekielen 
kulttuureista 
ja niihin liitty-
vistä elämän-
muodoista.   

Oppilas 
osaa kertoa, 
missä koh-
dekieltä pu-
hutaan sekä 
antaa joita-
kin esimerk-
kejä kohde-
kielen suh-
teesta mui-
hin kieliin.    
   
Oppilas 
osaa kertoa 

Oppilas 
osaa ker-
toa, missä 
kohde-
kieltä pu-
hutaan, ja 
vertailla 
kohdekie-
len suh-
detta mui-
hin kieliin.   
   

Oppilas 
osaa ver-
tailla ja 
pohtia 
kohde-
kielen 
suhdetta 
muihin 
kieliin.   
   
Oppilas 
osaa 
hyödyn-
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kielen kieli-
alueeseen 
ja elämän-
muodon 
joihinkin 
keskeisiin 
piirteisiin 
sekä tukea 
oppilaan 
kielellisen 
päättelyky-
vyn, uteliai-
suuden ja 
monikieli-
syyden ke-
hittymistä   

kehittämään 
kielellistä 
päättelykyky-
ään ja moni-
kielisyyt-
tään.   
   

tuntemi-
nen, kie-
lellinen 
päättely 
ja moni-
kielisyys   

kohdekielen 
kulttuu-
reista ja nii-
hin liitty-
vistä elä-
mänmuo-
doista.   
   

Oppilas 
osaa ku-
vailla koh-
dekielen 
kulttuu-
reita ja ku-
vailla niihin 
liittyviä 
elämän-
muotoja.   
   

tää koh-
dekielen 
keskei-
simpiä 
erityis-
piirteitä 
oppimi-
ses-
saan.   
   
Oppilas 
osaa ver-
tailla 
kohde-
kielen 
kulttuu-
reita 
ja niihin 
liittyviä 
elämän-
muo-
toja.   

Kielenopiskelutaidot   

T2 roh-
kaista oppi-
lasta näke-
mään opis-
keltavan 
kielen taito 
osana jat-
kuvaa oppi-
mista ja 
oman kieli-
varannon 
karttu-
mista, oh-
jata oppi-
lasta löytä-
mään itsel-
leen ja ikä-
kaudelleen 
parhaiten 
sopivia ta-
poja oppia 
kieliä sekä 
kannustaa 
häntä käyt-
tämään vä-
häistäkin 
taitoaan 

S2   Oppilas oppii 
löytämään 
mahdolli-
suuksia käyt-
tää kohde-
kieltä myös 
koulun pää-
tyttyä.    
   
Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia ta-
poja oppia 
kieliä ja löy-
tää niistä it-
selleen te-
hokkaim-
mat.   

Jatkuvan 
kielen-
opiskelun 
valmiuk-
sien ja 
opiskelu-
strategi-
oiden ke-
hittymi-
nen   

Oppilas osaa 
antaa joitakin 
esimerkkejä 
mahdolli-
suuksista 
käyttää koh-
dekieltä.   
   
Oppilas osaa 
käyttää joita-
kin itselle so-
pivia tapoja 
oppia kohde-
kieltä.   

Oppilas 
osaa kertoa 
mahdolli-
suuksista 
käyttää koh-
dekielen tai-
toaan myös 
koulun pää-
tyttyä.   
   
Oppilas 
osaa käyt-
tää yleisim-
piä itselle 
sopivia ta-
poja oppia 
kohde-
kieltä.   
   
   

Oppilas 
osaa ker-
toa, mihin 
hän voi 
käyttää 
kohdekie-
len taito-
aan myös 
koulun 
päätyttyä.   
   
Oppilas 
osaa käyt-
tää keskei-
simpiä it-
selle sopi-
via tapoja 
oppia koh-
dekieltä.   
   
   

Oppilas 
osaa ker-
toa, 
kuinka 
kohde-
kielen 
taitoa 
voi hyö-
dyntää 
myös 
koulun 
päätyt-
tyä.   
   
Oppilas 
osaa 
käyttää 
moni-
puolisia 
itselle 
sopivia 
ta-
poja op-
pia koh-
de-
kieltä.   
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myös oppi-
tuntien ul-
kopuolella   

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuk-
sessa   

Taitotaso 
A1.1   

Taitotaso 
A1.2   

Taito-
taso 
A1.3   

Taito-
taso 
A2.1   

T3 järjestää 
oppilaalle 
tilaisuuksia 
harjoitella 
eri viestin-
täkanavia 
käyttäen 
suullista ja 
kirjallista 
vuorovaiku-
tusta   

S3   Oppilas oppii 
toimimaan 
erilaisissa 
suullisissa ja 
kirjallisissa 
vuorovaiku-
tustilan-
teissa.   

Vuorovai-
kutus eri-
laisissa ti-
lanteissa   

Oppilas sel-
viytyy satun-
naisesti vies-
tintäkumppa-
nin tukemana 
muutamasta, 
kaikkein ylei-
simmin tois-
tuvasta ja ru-
tiininomai-
sesta viestin-
tätilan-
teesta.    

Oppilas sel-
viytyy sa-
tunnaisesti 
yleisimmin 
toistuvista, 
rutiinin-
omaisista 
viestintäti-
lanteista tu-
keutuen 
vielä enim-
mäkseen 
viestintä-
kumppa-
niin.   

Oppilas 
selviytyy 
monista 
rutiinin-
omaisista 
viestintäti-
lanteista   
tukeutuen 
joskus vies-
tintäkump-
paniin.   

Oppilas 
pystyy 
vaihta-
maan 
ajatuksia 
tai tie-
toja tu-
tuissa ja 
jokapäi-
väisissä 
tilan-
teissa 
sekä toi-
sinaan 
ylläpitä-
mään 
viestintä-
tilan-
netta.   

T4 tukea 
oppilasta 
kielellisten 
viestintä-
strategioi-
den käy-
tössä   

S3   Oppilas oppii 
hyödyntä-
mään kielelli-
siä viestintä-
strategioita 
vuorovaiku-
tustilan-
teissa.    

Viestintä-
strategi-
oiden 
käyttö   

Oppilas tar-
vitsee paljon 
apukeinoja 
(esim. 
eleet, piirtä-
minen, sanas-
tot, inter-
net).    
   
Oppilas osaa 
joskus arvailla 
tai päätellä 
yksittäisten 
sanojen mer-
kityksiä asia-
yhteyden, 
yleistiedon 
tai muun kie-
litaitonsa pe-
rusteella.   
   
Oppilas osaa 
ilmaista, onko 
ymmärtä-
nyt.    

Oppilas tu-
keutuu vies-
tinnässään 
kaikkein 
keskeisim-
piin sanoi-
hin ja il-
mauksiin.    
   
Oppilas tar-
vitsee pal-
jon apukei-
noja.    
   
Oppilas 
osaa pyytää 
toistamista 
tai hidasta-
mista.    

Oppilas 
osallistuu 
viestin-
tään, 
mutta tar-
vitsee 
edel-
leen usein 
apukei-
noja.    
   
Oppilas 
osaa rea-
goida sup-
pein sanal-
lisin il-
mauksin, 
pienin 
elein 
(esim. 
nyökkää-
mällä), 
äännäh-
dyksin tai 
muunlai-

Oppilas 
osallis-
tuu ene-
nevässä 
mää-
rin vies-
tintään 
turvau-
tuen har-
vemmin 
ei-kielel-
lisiin il-
maisui-
hin.    
   
Oppilas 
joutuu 
pyytä-
mään 
toistoa 
tai sel-
vennystä 
melko 
usein ja 
osaa jon-
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sella mini-
mipalaut-
teella.    
   
Oppilas 
joutuu pyy-
tämään 
selven-
nystä tai 
toistoa hy-
vin usein.   

kin ver-
ran so-
veltaa 
viestintä-
kumppa-
nin ilmai-
suja 
omassa 
viestin-
näs-
sään.    

T5 auttaa 
oppilasta 
laajenta-
maan koh-
teliaaseen 
kielenkäyt-
töön kuulu-
vien il-
mausten 
tuntemus-
taan   

S3   Oppilas oppii 
käyttämään 
kohdekielelle 
ja kielialueen 
kulttuu-
rille tyypillisiä 
kohteliaisuu-
den ilmauk-
sia.   

Viestin-
nän kult-
tuurinen 
sopivuus   

Oppilas osaa 
käyttää muu-
tamia kielelle 
ja kulttuurille 
tyypillisim-
piä kohteliai-
suuden il-
mauksia (ter-
vehtiminen, 
hyvästely, 
kiittäminen) 
joissakin kaik-
kein rutiinin-
omaisim-
missa sosiaa-
lisissa kontak-
teissa.    

Oppilas 
osaa käyt-
tää muuta-
mia kaikkein 
yleisimpiä 
kielelle omi-
naisia koh-
teliaisuuden 
ilmauksia 
rutiinin-
omaisissa 
sosiaali-
sissa kon-
takteissa.    

Oppilas 
osaa käyt-
tää ylei-
simpiä 
kohteliaa-
seen kie-
lenkäyt-
töön kuu-
luvia il-
mauksia 
monissa 
rutiinin-
omai-
sissa sosi-
aalisissa 
kontak-
teissa.    

Oppilas 
selviytyy 
lyhyistä 
sosiaali-
sista ti-
lanteista 
ja osaa 
käyt-
tää ylei-
simpiä 
kohteli-
aita ter-
vehdyk-
siä ja pu-
huttelu-
muotoja 
sekä 
esittää 
kohteli-
aasti esi-
merkiksi 
pyyn-
töjä, kut-
suja, eh-
dotuksia 
ja an-
teeksi-
pyyntöjä 
ja vas-
tata sel-
laisiin.     

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä   Taitotaso 
A1.1   

Taitotaso 
A1.2   

Taito-
taso 
A1.3   

Taito-
taso 
A2.1   

T6 roh-
kaista oppi-
lasta tulkit-
semaan 
ikätasol-
leen sopivia 

S3   Oppilas oppii 
tulkitsemaan 
erilaisia pu-
huttuja ja kir-
joitettuja 
tekstejä.   

Tekstien 
tulkinta-
taidot   

Oppilas ym-
märtää vähäi-
sen määrän 
yksittäisiä pu-
huttuja ja kir-

Oppilas ym-
märtää har-
joiteltua, 
tuttua sa-
nastoa ja il-

Oppilas 
ymmärtää 
yksinker-
taista, tut-
tua sanas-

Oppilas 
ymmär-
tää help-
poja, tut-
tua sa-
nastoa ja 
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ja itseään 
kiinnosta-
via puhut-
tuja ja kir-
joitettuja 
tekstejä   

joitettuja sa-
noja ja il-
mauksia.    
   
Oppilas tun-
tee kirjainjär-
jestelmän tai 
hyvin rajalli-
sen määrän 
kirjoitusmerk-
kejä.   

maisuja si-
sältävää 
muutaman 
sanan mit-
taista kirjoi-
tettua teks-
tiä ja hi-
dasta pu-
hetta.    
   
Oppilas tun-
nistaa teks-
tistä yksit-
täisiä tie-
toja.    

toa ja il-
maisuja si-
sältävää 
kirjoitettua 
tekstiä ja 
hidasta pu-
hetta asia-
yhteyden 
tuke-
mana.   
   
Oppilas 
pystyy löy-
tämään 
tarvitse-
mansa yk-
sinkertai-
sen tiedon 
lyhyestä 
tekstistä.   

ilmaisuja 
sekä sel-
keää pu-
hetta si-
sältäviä 
teks-
tejä.    
   
Oppilas 
ymmär-
tää lyhyi-
den, yk-
sinker-
taisten, 
itseään 
kiinnos-
tavien 
viestien 
ydinsisäl-
lön ja 
tekstin 
pääaja-
tukset 
tut-
tua sa-
nastoa 
sisältä-
västä, 
ennakoi-
tavasta 
teks-
tistä.   
   
Oppilas 
pystyy 
hyvin yk-
sinker-
taiseen 
päätte-
lyyn asia-
yhtey-
den tu-
ke-
mana.   

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä   Taitotaso 
A1.1   

Taitotaso 
A1.1/A1.2   

Taito-
taso 
A1.2   

Taito-
taso 
A1.3   

T7 tarjota 
oppilaalle 
runsaasti ti-
laisuuksia 

S3   Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
itseään suul-

Tekstien 
tuotta-
mistai-
dot   

Oppilas osaa 
ilmaista itse-
ään puheessa 

Oppilas pys-
tyy kerto-
maan ohja-

Oppilas 
pystyy ker-
to-

Oppilas 
osaa ra-
jalli-
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harjoitella 
ikätasolle 
sopivaa 
pienimuo-
toista pu-
humista ja 
kirjoitta-
mista kiin-
nittäen 
huomiota 
myös ään-
tämiseen ja 
tekstin si-
sällön kan-
nalta oleel-
lisimpiin ra-
kenteisiin   

lisesti ja kir-
jallisesti käyt-
täen kielen 
keskeistä sa-
nastoa ja kes-
keisiä raken-
teita. Hän op-
pii ääntä-
mään ym-
märrettä-
västi.   
   

hyvin suppe-
asti käyttäen 
harjoiteltuja 
sanoja ja ope-
teltuja va-
kioilmai-
suja.    
   
Oppilas ään-
tää joitakin 
harjoiteltuja 
ilmauksia ym-
märrettävästi 
ja osaa kir-
joittaa joita-
kin erillisiä sa-
noja ja sanon-
toja.   

tusti joista-
kin tutuista 
ja itsel-
leen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-
peaa ilmai-
suvaras-
toa.    
   
Oppilas 
osaa kirjoit-
taa joitakin 
sanoja ja 
lauseita.    
   
Oppilas ään-
tää harjoi-
teltuja il-
mauksia 
ymmärret-
tävästi.    
   
Oppilas 
osaa hyvin 
suppean pe-
russanas-
ton, muuta-
man tilan-
nesidonnai-
sen ilmauk-
sen ja pe-
ruskieliopin 
aineksia.   

maan jois-
takin tu-
tuista ja it-
selleen tär-
keistä asi-
oista käyt-
täen sup-
peaa ilmai-
suvarastoa 
ja kirjoittaa 
muutaman 
lyhyen lau-
seen har-
joitelluista 
aiheista.   
   
Oppilas 
ääntää 
useimmat 
harjoitellut 
ilmaisut 
ymmärret-
tävästi.    
   
Oppilas 
osaa hyvin 
suppean 
perussa-
naston, 
muutaman 
tilan-
nesidon-
naisen il-
mauksen ja 
peruskie-
liopin ai-
neksia.   

sen mää-
rän ly-
hyitä, ul-
koa ope-
teltuja il-
mauksia, 
keskeistä 
sanastoa 
ja perus-
tason 
lausera-
ken-
teita.   
   
Oppilas 
pystyy 
kerto-
maan ar-
kisista 
ja itsel-
leen tär-
keistä 
asioista 
käyttäen 
suppeaa 
ilmai-
suvaras-
toa ja 
kirjoitta-
maan yk-
sinker-
taisia 
viestejä 
ja ääntää 
harjoitel-
lut ilmai-
sut ym-
märret-
tävästi.    

  

Kittilän yläkoulu, vieraat kielet, B2-kieli venäjä   

 

8. luokka  

  

T1, S1, L1, L2  

Vieraan kielen opiskelun alkaessa oppilaan tavoitteena on tutustua alustavasti opiskeltavan kielen kielialu-

eeseen ja kielihistoriallisiin piirteisiin. Oppilas omaksuu myös opintojen alussa kuhunkin kieleen liittyvät 

olennaisimmat ääntämistottumukset ja tarvittaessa erilaisen aakkosjärjestelmän käytön jatkossa tapahtu-
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vaa opiskelua varten. Venäjän kielen opiskelussa tutustutaan alusta alkaen kyrilliseen aakkostoon. Venä-

läistä kaunokirjoitusta harjoitellaan alustavasti.  

  

T3, T4, T5, T6, S3, L3, L7  

Opintojen edetessä oppilas tutustuu opiskeltavan kielen jokapäiväiseen  

sanastoon ja rakenteisiin, joita hän tarvitsee tullakseen toimeen sekä  

muodollisissa että epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa.  

  

T6, T7, S3  

Oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään pienimuotoisesti niin menneen kuin nykyhetken näkökulmasta sekä 

suullisesti että kirjallisesti tukeutuen tarvittaessa toisten ihmisten, sanakirjojen ja saatavilla olevien oppima-

teriaalien apuun. Oppilas saa valmiuksia ymmärtää lukemaansa tekstiä vieraalla kielellä. Oppilas hahmottaa 

ja omaksuu itselleen tärkeää sanastoa omaan lähipiiriin, lähiympäristöön ja kokemusmaailmaan liittyen.  

  

T2, S2, L5  

Oppilas harjaantuu käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opiskeltavan kielen opinnoissa.  

  

L4  

Monilukutaidon näkökulmasta oppilas tutustuu saatavilla olevan oppimateriaalin puitteissa erilaisiin teksti-

järjestelmiin eli sekä puhuttuun että kirjoitettuun kieleen.  

  

L7  

Opintojen kuluessa monilukutaidon kehittymistä voidaan edistää käsittelemällä esimerkiksi kirjallisuutta, 

elokuvia, musiikkia tai mediaa.  

 

9. Luokka 

 

T1, S1, L1, L2  

Oppilaan tavoitteena on 9. luokan opiskeltavan kielen opinnoissaan tutustua alustavasti opiskeltavan kielen 

kielialueen eri kieliin ja hahmottaa kielialueen eri kielten eroavaisuuksia.  

  

T5, T6, S3, L3, L7  

Opintojen edetessä oppilas kertaa ja laajentaa opiskeltavan kielen ääntämistottumusten, sanaston ja raken-

teiden tuntemusta, jotta oppilaalla on mahdollisuuksia tulla toimeen monipuolisemmin jokapäiväisissä 

muodollisissa, että epämuodollisissa vuorovaikutustilanteissa, jotka koskettavat hänen lähipiiriään, lähiym-

päristöään ja kokemusmaailmaansa.  

  

T3, T4, T6, T7, S3  

Opintojen edetessä oppilas saa valmiuksia muodostaa ymmärrettäviä ilmauksia ja lauseita niin menneen 

kuin nykyhetken näkökulmasta ja pystyy laajentamaan suullista ja kirjallista tuottamistaan sana-, virke- ja 

lausetasolla. Oppilaan valmiudet ymmärtää lukemaansa vieraalla kielellä laajenevat.  

  

T2, S2  

Oppilas oppii ymmärtämään toisilta oppilailta saatavan avun ja käytettävissä olevasta oppimateriaalista 

saatavan hyödyn arvon oman oppimisen edistäjänä.  
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L5  

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään edelleen opiskeltavan kielen opinnoissa.  

  

L7  

Oppilaille annetaan mahdollisuus tutustua pienimuotoisen ryhmätyön, esityksen, tutkimuksen tai tutkiel-

man tekoon itseään kiinnostavasta aiheesta, joka liittyy opiskeltavaan kieleen joko kielitieteellisellä tai em-

piirisellä tasolla. Opintojen edetessä ja pienimuotoisen esityksen, tutkimuksen tai tutkielman teon myötä 

oppilas harjoittelee kriittistä lukutaitoa tiedon etsimisessä, valikoinnissa ja soveltamisessa.  

  

L4  

Monilukutaidon näkökulmasta oppilas harjaantuu edelleen lukemaan erityyppisiä tekstejä aikaisempaa op-

pimaansa hyödyntäen ja opintojen kuluessa monilukutaitoa voidaan edistää käsittelemällä esimerkiksi kir-

jallisuutta, elokuvia, musiikkia tai mediaa.  

  

L6  

Opintojen kuluessa oppilaalle annetaan tietoa opiskeltavan kielen opiskelumahdollisuuksista perusasteen 

koulutuksen jälkeen ja samalla oppilas saa ymmärrystä kielitaidon myötä kasvavista toimintamahdollisuuk-

sista tulevaisuuden opiskelumaailmassa, työelämässä ja kokemusmaailmassa.  

 

15.4.4 Matematiikka 
 

Matematiikka 

 

Oppiaineen tehtävä  

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajat-

telua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle sekä kehittää oppilai-

den kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus 

etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. 

Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista minäku-

vaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Matematiikan 

opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta omasta oppimisestaan. 

Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteis-

kunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa monipuolisesti. 

Vuosiluokkien 7–9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä. Opetuk-

sessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Opetus innostaa 

oppilaita löytämään ja hyödyntämään matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat 

ongelmien matemaattinen mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteel-

liseen, täsmälliseen, keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkai-

sujaan ja keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja. 
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Opetuksen tavoitteet matematiikassa vuosiluokilla 7–9 

 Vahvistaa oppilaan motivaatiota, positiivista minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan oppijana 

(T1) 

 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä toimien 

(T2) 

 Ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä (T3) 

 Kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kirjalli-

sesti (T4) 

 Tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja 

siinä tarvittavien taitojen kehittymisessä (T5) 

 Ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriitti-

sesti tuloksen mielekkyyttä (T6) 

 Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskun-

nassa (T7) 

 Ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen 

tarkasteluun (T8) 

 Opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä ongel-

mien ratkaisemisessa (T9) 

 Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa sekä kannustaa oppilasta käyttämään 

laskutaitoaan eri tilanteissa (T10) 

 Ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla (T11) 

 Tukea oppilasta laajentamaan laskukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin (T12) 

 Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta (T13) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan 

(T14) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen sekä ohjata 

oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista (T15) 

 Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä (T16) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä 

ominaisuuksia (T17) 

 Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia (T18) 

 Ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä (T19) 

 Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja oh-

jelmointia ongelmien ratkaisemiseen (T20) 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet matematiikassa 7–9  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, 

argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen. Tutkiva ja luova työs-
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kentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja op-

pimaan oppimisen kehittymistä. Oppilaita ohjataan tekemään havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muok-

kaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.  

Kulttuurinen osaaminen (L2) 

Matematiikka on kieli, joka ylittää kulttuurien rajat ja siten toimii metakulttuurisena ja kulttuureita yhdistä-

vänä tekijänä. Oppilaita ohjataan näkemään matematiikan merkitys yhteiskunnassa ja historiassa. Koulu-

työssä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen kautta yli kulttuuristen rajojen sekä pystyvät kehittä-

mään sosiaalisia taitoja. Oppilaille pyritään osoittamaan matematiikan esteettisyys.  

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Matematiikka antaa valmiudet suunnitella omaa talouttaan ja antaa edellytyksiä huolehtia omasta taloudes-

taan. Oppilasta opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan ja tarkastelemaan kriittisesti mainontaa sekä oh-

jaa kestävän elämän mukaisiin valintoihin. Oppilaat myös oppivat käyttämään teknologiaa arjen ongelmien 

ratkaisussa.  

Monilukutaito (L4) 

Matemaattinen symbolijärjestelmä on kulttuuri- ja kielirajat ylittävä kieli. Oppilas oppii ymmärtämään ja 

tuottamaan monipuolisesti kuvallista ilmaisua, kuten kuvaajia, diagrammeja ja kaavioita. Avaruusgeometrian 

opiskelu auttaa ymmärtämään projektiokuvien merkitystä. Oppilas pystyy soveltamaan matematiikan kieltä 

fysiikan ongelmien ratkaisussa. Oppilaita ohjataan tieteelliseen ilmaisuun.  

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Oppilas oppii käyttämään matematiikkaan soveltuvia tietoteknisiä välineitä sekä tekemään kaavioita ja kuvi-

oita niiden tekemiseen soveltuvien ohjelmistojen avulla. Oppilasta ohjataan tutkivaan ja luovaan toimintaan 

sekä monipuoliseen tiedonhankintaan. Oppilaan algoritmisen ajattelun ymmärrys ja ohjelmointitaidot syve-

nevät.  

Työelämässä tarvittava osaaminen ja yrittäjyys (L6) 

Oppilasta opastetaan pitkäjänteiseen työskentelyyn. Oppilas osaa asettaa hypoteeseja sekä tehdä johtopää-

töksiä. Oppilasta kannustetaan omatoimiseen ja aktiiviseen työskentelyyn sekä ohjataan tekemään pieni-

muotoisia tutkimuksia. Havaintojen raportointitaitoa vahvistetaan.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Monipuolisten opetusmenetelmien ja erilaisten tehtävien avulla oppilas oppii tarkkailemaan omaa elinym-

päristöään, yhteiskuntaa ja luontoa sekä arvioimaan niitä matematiikan keinoin.  

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Opetuksen lähtökohdat valitaan oppilaita kiinnostavista aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. 

Konkretia toimii edelleen tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajatte-

lua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Ongelmia matematisoidaan, 

ratkaistaan ja tulkitaan yksin ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän 

hyväksi. Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja 

dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luo-

vuuden välineenä. 
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7–9 

Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien keskeisimmistä si-

sällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea tarvittaessa uusien sisältöjen 

oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppi-

laiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asia-

kokonaisuuksien hahmottamisessa ja yhteyksien löytämisessä. Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen 

oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus onnistumisen elämyksiin. 

Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta oppilaiden kiinnostuksen ja taitota-

son mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimer-

kiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista ai-

heista. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 7–9  

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuk-

sen kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myön-

teistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä 

ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään 

matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitojaan. Palaute auttaa 

oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten.  

Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita oppimisel-

leen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huo-

miota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.  

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset 

tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja tai-

toon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon 

myös taito hyödyntää välineitä, mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.  

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten, että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta. Tuo-

toksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan. Palautteella 

ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita 

ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut mate-

matiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt matematiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on matematiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu koko-

naisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan 

osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 

mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan matematiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja 
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suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jon-

kin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy matematiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

Kriteereitä voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan 

näyttöä arvioidaan.  

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella matematiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden anta-

mista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista 

työskentelyn aikana. 

 

Matematiikka 7. luokka 
 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (Tavoitteet T1 – T8, T20) 

 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esit-

tämistä täsmällisesti. 

 Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. 

 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. 

 Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua. 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T11, T20)  

 Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla. 

 Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. 

 Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. 

 Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. 

 Syvennetään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. 

 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 

 Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. 

 

S3 Algebra (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T11, T14, T20) 

 Perehdytään muuttujan käsitteeseen. 

 Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä. 

 Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. 
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S5 Geometria (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T11, T16, T20) 

 Laajennetaan pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään viivan ja 

puolisuoran käsitteisiin. 

 Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. 

 Tutustutaan yhtenevyyden käsitteeseen. 

 Harjoitellaan geometrista konstruointia. 

 Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan Thaleen lauseeseen. 

 Lasketaan monikulmioiden piirejä. 

 Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa. 

 

Matematiikka 8. luokka 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8 

 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T20) 

 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esit-

tämistä täsmällisesti. 

 Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. 

 Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. 

 Syvennetään algoritmista ajattelua. 

 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. 

 Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua. 

 

S2 Luvut ja laskutoimitukset (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T13, T20) 

 Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku. 

 Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

 Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. 

 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 

 Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. 

 Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista kokonai-

suudesta. 

 Opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. 

 

S3 Algebra (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T14, T20) 

 Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen. 
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 Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. 

 Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua. 

 Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. 

 Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. 

 Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä. 

 Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 

 

S4 Funktiot (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T20) 

 Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen. 

 

S5 Geometria (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T16 – T18, T20) 

 Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa. 

 Tutkitaan monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia. 

 Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. 

 Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta ja Pythagoraan lauseen käänteislausetta. 

 Harjoitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 

 Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä. 

 Tutustutaan kolmiulotteisista kappaleista suorakulmaisen särmiön ja kuution kokonaispinta-alaan ja 

tilavuuteen. 

 

Matematiikka 9. luokka 

 

Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9 

 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T20) 

 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esit-

tämistä täsmällisesti. 

 Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. 

 Vahvistetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. 

 Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. 

 Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 

 Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. 

 Syvennetään algoritmista ajattelua. 

 Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä. 

 Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia osana matematiikan opiskelua 
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S2 Luvut ja laskutoimitukset (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T20) 

 Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä. 

 

S3 Algebra (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T13 – T14, T20) 

 Vahvistetaan prosenttilaskennan taitoja. 

 Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti. 

 

S4 Funktiot (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T15, T20) 

 Perehdytään funktion käsitteeseen. 

 Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. 

 Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen koordinaatistossa. 

 Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. 

 Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. 

 Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. 

 Määritetään funktioiden nollakohtia. 

 

S5 Geometria (Tavoitteet T1 – T8, T10 – T12, T16 –T18, T20) 

 Opitaan käyttämään trigonometrisia funktioita. 

 Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa. 

 Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tila-

vuuksia. 

 

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys (Tavoitteet T1 – T12, T19, T20) 

 Syvennetään oppilaiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. 

 Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen. 

 Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. 

 Tutustutaan hajonnan käsitteeseen. 

 Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. 

 Lasketaan todennäköisyyksiä. 
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Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit matematiikassa 
 

Opetuk-
sen ta-
voite 

Sisältö-
alueet 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet  

Arvioin-
nin kohde 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 5  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 8 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvis-
taa oppi-
laan moti-
vaatiota, 
positii-
vista mi-
näkuvaa 
ja itse-
luotta-
musta 
matema-
tiikan op-
pijana 

S1–S6 Oppilas 
oppii tun-
nistamaan, 
mitkä asiat 
ja opiske-
lutavat 
motivoivat 
häntä. Op-
pilas pyrkii 
vahvista-
maan posi-
tiivista mi-
näku-
vaansa ja 
itseluotta-
musta ma-
tematiikan 
oppijana. 

  Ei vaikuta 
arvosanan 
muodosta-
misen pe-
rusteena. 
Oppilaita 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuk-
siaan 
osana it-
searvioin-
tia. 

   

T2 kan-
nustaa 
oppilasta 
ottamaan 
vastuuta 
matema-
tiikan op-
pimisesta 
sekä yksin 
että yh-
dessä toi-
mien 

S1–S6 Oppilas 
aloittaa 
työskente-
lyn, ylläpi-
tää sitä ja 
arvioi, mil-
loin työs-
kentely on 
saatu pää-
tökseen. 
Hän osal-
listuu 
omatoimi-
sesti ryh-
män toi-
mintaan. 

Vastuun-
ottaminen 
opiske-
lusta 

Oppilas ky-
kenee oh-
jattuna 
aloitta-
maan 
työskente-
lyn ja yllä-
pitämään 
sitä. 

Oppilas 
työskente-
lee osin it-
senäisesti 
ja saattaa 
työskente-
lyn ohjat-
tuna lop-
puun.  
 
Oppilas 
osallistuu 
ryhmän 
toimintaan 
vaihtele-
vasti. 

Oppilas ot-
taa vas-
tuuta 
omasta 
oppimises-
taan ja 
osallistuu 
rakenta-
vasti ryh-
män toi-
mintaan. 

Oppilas ot-
taa vas-
tuuta ryh-
män toi-
minnasta 
ja pyrkii 
kehittä-
mään koko 
ryhmän 
osaamista. 

Työskentelyn taidot 

T3 ohjata 
oppilasta 
havaitse-
maan ja 

S1–S6 Oppilas 
havaitsee 
ja ymmär-
tää oppi-
miensa 

Opittujen 
asioiden 
yhteydet 

Oppilas 
havaitsee 
ohjattuna 
opittavien 
asioiden 

Oppilas 
havaitsee 
ja kuvailee 
oppi-
miensa 

Oppilas 
löytää ja 
selittää 
perustel-

Oppilas 
yhdistää 
oppimiaan 
asioita ja 
kuvailee, 
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ymmärtä-
mään op-
pimiensa 
asioiden 
välisiä yh-
teyksiä 

asioiden 
välisiä yh-
teyksiä. 
Hän osaa 
kuvailla, 
selittää ja 
soveltaa 
ymmärtä-
määnsä. 

välisiä yh-
teyksiä. 

asioiden 
välisiä yh-
teyksiä. 

len oppi-
miensa 
asioiden 
välisiä yh-
teyksiä. 

mistä opit-
tujen asi-
oiden yh-
teys joh-
tuu. 

T4 kan-
nustaa 
oppilasta 
harjaantu-
maan täs-
mälliseen 
mate-
maatti-
seen il-
maisuun 
suullisesti 
ja kirjalli-
sesti 

S1–S6 Oppilas il-
maisee 
mate-
maattista 
ajattelu-
aan täs-
mällisesti 
eri ilmaisu-
keinoja 
käyttäen. 

Mate-
maattinen 
ilmaisu 

Oppilas il-
maisee oh-
jattuna 
mate-
maattista 
ajattelu-
aan jolla-
kin tavalla. 

Oppilas il-
maisee 
mate-
maattista 
ajattelu-
aan joko 
suullisesti 
tai kirjalli-
sesti. 

Oppilas il-
maisee 
mate-
maattista 
ajattelu-
aan sekä 
suullisesti 
että kirjal-
lisesti. 

Oppilas il-
maisee pe-
rustellen 
mate-
maattista 
ajattelu-
aan. 

T5 tukea 
oppilasta 
loogista ja 
luovaa 
ajattelua 
vaativien 
mate-
maattis-
ten tehtä-
vien rat-
kaisemi-
sessa ja 
siinä tar-
vittavien 
taitojen 
kehittymi-
sessä 

S1–S6 Oppilas jä-
sentää on-
gelmia, 
tunnistaa 
niistä ma-
temaat-
tista infor-
maa-
tiota ja 
ratkaisee 
niitä hyö-
dyntäen 
matematii-
kan mene-
telmiä. 

Ongelman-
ratkaisu-
taidot 

Oppilas jä-
sentää oh-
jattuna 
ongelmia 
ja ratkai-
see osia 
ongel-
masta.  

Oppilas 
osaa poi-
mia anne-
tusta on-
gelmasta 
mate-
maattisen 
informaa-
tion ja rat-
kaisee oh-
jattuna 
ongelmia. 

Oppilas jä-
sentää ja 
ratkaisee 
loogista ja 
luovaa 
ajattelua 
vaativia 
ongelmia.  

Oppilas 
tutkii, 
onko ole-
massa 
muita rat-
kaisuvaih-
toehtoja. 

T6 ohjata 
oppilasta 
arvioi-
maan ja 
kehittä-
mään ma-
temaatti-
sia ratkai-
sujaan 
sekä tar-
kastele-
maan 

S1–S6 Oppilas ar-
vioi ja ke-
hittää ma-
temaat-
tista rat-
kaisuaan 
ja tarkas-
telee kriit-
tisesti tu-
loksen 

Taito arvi-
oida ja ke-
hittää ma-
temaatti-
sia ratkai-
suja 

Oppilas se-
littää oh-
jattuna 
tuotta-
mansa rat-
kaisun ja 
pohtii oh-
jattuna tu-
loksen 
mielek-
kyyttä. 

Oppilas se-
littää laati-
mansa rat-
kaisun, 
pohtii tu-
loksen 
mielek-
kyyttä ja 
arvioi oh-
jattuna 
ratkaisu-
aan. 

Oppilas 
tarkaste-
lee kriitti-
sesti mate-
maattista 
ratkaisu-
aan ja tu-
loksen 
mielek-
kyyttä. 

Oppilas ar-
vioi ja tar-
vittaessa 
kehittää 
ratkaisu-
aan. 
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kriittisesti 
tuloksen 
mielek-
kyyttä 

mielek-
kyyttä. 

T7 roh-
kaista op-
pilasta so-
velta-
maan ma-
tematiik-
kaa muis-
sakin op-
piaineissa 
ja ympä-
röivässä 
yhteiskun-
nassa 

S1–S6 Oppilas 
tunnistaa 
ja käyt-
tää mate-
matiikkaa 
eri ympä-
ristöissä ja 
toisissa 
oppiai-
neissa 
sekä muo-
toilee on-
gelmia 
matematii-
kan kie-
lelle. 

Matema-
tiikan so-
veltami-
nen 

Oppilas 
tunnistaa 
matematii-
kan käyt-
tömahdol-
lisuudet 
ympäril-
lään ja tie-
tää ongel-
man mate-
maattisen 
muotoilun 
tarpeelli-
suuden. 

Oppilas so-
veltaa ma-
tematiik-
kaa muo-
toillen on-
gelmia 
matematii-
kan kie-
lelle an-
nettuja 
esimerk-
kejä nou-
dattaen. 

Oppilas so-
veltaa ma-
tematiik-
kaa eri ym-
päristöissä 
muotoillen 
reaalimaa-
ilman on-
gelmia 
matematii-
kan kie-
lelle.   

Oppilas 
antaa esi-
merkkejä, 
kuinka ma-
tematiik-
kaa sovel-
letaan yh-
teiskun-
nassa.  
 
Oppilas 
hyödyntää 
matematii-
kan taito-
jaan eri ti-
lanteissa. 

T8 ohjata 
oppilasta 
kehittä-
mään tie-
donhal-
linta- ja 
analysoin-
titaitojaan 
sekä 
opastaa 
tiedon 
kriittiseen 
tarkaste-
luun 

S1, S4, S6 Oppilas 
hankkii ja 
analysoi 
tietoa ja 
pohtii sen 
todenpe-
räisyyttä ja 
merkit-
sevyyttä. 

Tiedon 
analysointi 
ja kriitti-
nen tar-
kastelu 

Oppilas 
osaa ver-
tailla oh-
jattuna 
tietoa ma-
temaatti-
sella pe-
rusteella. 

Oppilas 
käsittelee 
ja esittää 
tietoa an-
netun esi-
merkin 
mukai-
sesti. 

Oppilas 
hankkii, 
käsittelee 
ja esittää 
tietoa sekä 
pohtii sen 
uskotta-
vuutta. 

Oppilas so-
veltaa tie-
donhal-
linta- ja 
analysoin-
titaitoja, 
tulkitsee 
tietoa sekä 
arvioi tie-
don luo-
tetta-
vuutta. 
 

T9 opas-
taa oppi-
lasta so-
velta-
maan 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa ma-
tematii-
kan opis-
kelussa 
sekä on-
gelmien 
ratkaise-
misessa 

S1–S6 Oppilas so-
veltaa tar-
koituksen-
mukaista 
teknolo-
giaa mate-
matiikan 
opiske-
lussa 
ja ongel-
mia rat-
kaista-
essa.  

Tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian 
käyttö 

Oppilas tu-
tustuu ma-
tematiikan 
oppimista 
tukevaan 
ohjelmis-
toon ja 
käyttää 
sitä ohja-
tusti. 

Oppilas 
käyttää so-
pivaa oh-
jelmistoa 
omien tuo-
tosten laa-
timiseen ja 
matematii-
kan opis-
keluun. 

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa mate-
maattisten 
ongelmien 
tarkastele-
miseen ja 
ratkaise-
miseen. 

Oppilas so-
veltaa ja 
yhdistää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa tutki-
vassa työs-
kente-
lyssä. 

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet  
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T10 oh-
jata oppi-
lasta vah-
vistamaan 
päättely- 
ja päässä-
laskutai-
toa sekä 
kannustaa 
oppilasta 
käyttä-
mään las-
kutaito-
aan eri ti-
lanteissa 

S1, S2 Oppilas te-
kee pää-
telmiä ja 
laskelmia 
arjen toi-
minto-
jensa tu-
eksi. Hän 
rohkaistuu 
käyttä-
mään 
päässälas-
kutaito-
aan. 

Päättely- 
ja lasku-
taito 

Oppilas 
laskee 
päässään 
lyhyitä las-
kutoimi-
tuksia 
ja löytää 
ohjattuna 
mate-
maattisia 
säännön-
mukai-
suuksia. 

Oppilas 
laskee 
päässään 
laskutoi-
mituksia ja 
löytää ma-
temaatti-
sia sään-
nönmukai-
suuksia. 

Oppilas 
käyttää ak-
tiivisesti 
päättely- 
ja päässä-
laskutai-
toa. 

 

Oppilas 
laskee 
päässään 
monivai-
heisia las-
kutoimi-
tuksia ja 
soveltaa 
päättely-
kykyään 
eri tilan-
teissa. 

T11 oh-
jata oppi-
lasta ke-
hittämään 
kykyään 
laskea pe-
ruslasku-
toimituk-
sia ratio-
naalilu-
vuilla 

S2 Oppilas 
laskee pe-
ruslasku-
toimituk-
sia ratio-
naalilu-
vuilla. 

Peruslas-
kutoimi-
tukset ra-
tionaalilu-
vuilla 

Oppilas 
laskee sa-
mannimis-
ten, posi-
tiivisten 
murtolu-
kujen yh-
teen- ja 
vähennys-
laskuja.    
 
Oppilas 
kertoo 
murtolu-
vun koko-
naislu-
vulla.  

Oppilas 
laskee po-
sitiivisten 
murtolu-
kujen yh-
teen- ja 
vähennys-
laskuja.    
 
Oppilas 
kertoo ja 
jakaa mur-
toluvun 
kokonais-
luvulla.  

Oppilas 
laskee su-
juvasti pe-
ruslasku-
toimituk-
sia ratio-
naalilu-
vuilla. 

 

Oppilas 
hyödyntää 
rationaali-
lukujen 
peruslas-
kutoimi-
tuksia on-
gelmanrat-
kaisussa.   

T12 tukea 
oppilasta 
laajenta-
maan lu-
kukäsit-
teen ym-
märtä-
mistä re-
aalilukui-
hin 

S2 Oppilas 
ymmärtää 
reaaliluku-
jen algeb-
rallisia, jär-
jestys- ja 
tarkkuus-
ominai-
suuksia 
sekä tutus-
tuu piihin 
ja ne-
liöjuureen. 

Lukukäsite Oppilas si-
joittaa an-
netun de-
simaalilu-
vun luku-
suoralle.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
tilanteet, 
jolloin tar-
vitaan 
pyöristä-
mistä. 

Oppilas 
kuvailee, 
millaisia 
lukuja on 
eri luku-
joukoissa 
ja sijoittaa 
niitä luku-
suoralle.  
 
Oppilas 
pyöristää 
luvun an-
nettuun 
tarkkuu-
teen. 

Oppilas 
tunnistaa 
rationaali-
luvun ja ir-
rationaali-
luvun 
eron.  

 

Oppilas 
pyöristää 
luvun oike-
aan tark-
kuuteen. 

Oppilas 
ymmärtää 
tarkan ar-
von ja li-
kiarvon 
eron sekä 
määrittää 
lukujen 
suuruus-
järjestyk-
sen. 
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T13 tukea 
oppilasta 
laajenta-
maan ym-
märrys-
tään pro-
senttilas-
kennasta 

S2, S6 Oppilas 
ymmärtää 
prosentin 
ja prosent-
tiyksikön 
käsitteet ja 
kertoo nii-
den käy-
töstä eri ti-
lanteissa. 
Hän laskee 
prosentti-
osuuden, 
prosentti-
luvun 
osoitta-
man mää-
rän sekä 
muutos- ja 
vertailu-
prosentin. 

Prosentin 
käsite ja 
prosentti-
laskenta 

Oppilas se-
lit-
tää, päät-
telee tai 
laskee pro-
sentti-
osuuden ja 
prosentti-
luvun 
osoitta-
man mää-
rän. 

Oppilas 
laskee pro-
sentti-
osuuden, 
prosentti-
luvun 
osoitta-
man mää-
rän koko-
naisuu-
desta sekä 
muutok-
sen suu-
ruuden ja 
muutok-
sen pro-
sentteina. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää pro-
senttilas-
kennan eri 
menetel-
miä.  

 

Oppilas 
ymmärtää 
prosentin 
ja prosent-
tiyksikön 
välisen 
eron. 

 
 

Oppilas te-
kee suh-
teellista 
vertailua 
ja hyödyn-
tää pro-
senttilas-
kentaa eri 
tilan-
teissa.  

T14 oh-
jata oppi-
lasta ym-
märtä-
mään tun-
tematto-
man kä-
site ja ke-
hittämään 
yhtälön-
ratkaisu-
taitojaan 

S3, S4 Oppilas 
ymmärtää 
tuntemat-
toman ja 
lausek-
keen käsit-
teet sekä 
ratkaisee 
ensimmäi-
sen asteen 
ja vaillinai-
sen toisen 
asteen yh-
tälöitä 
päättele-
mällä ja 
symboli-
sesti. 

Tuntemat-
toman kä-
site ja yh-
tälönrat-
kaisutai-
dot 

Oppilas 
yhdistää 
saman-
muotoisia 
termejä.  
 
Oppi-
las ratkai-
see ohjat-
tuna en-
simmäisen 
asteen yh-
tälöitä ja 
päättelee 
ohjattuna 
vaillinaisen 
toisen as-
teen yhtä-
lön jonkin 
ratkaisun.  

Oppilas 
sieventää 
lausek-
keita.  
 
Oppilas 
ymmärtää 
yhtäsuu-
ruuden 
säilymisen 
ja ratkai-
see ensim-
mäisen as-
teen yhtä-
lön sym-
bolisesti ja 
vaillinaisen 
toisen as-
teen yhtä-
lön joko 
päättele-
mällä tai 
symboli-
sesti.  

Oppilas 
ymmärtää 
yhtäsuu-
ruuden kä-
sitteen ja 
ratkaisee 
vaillinaisen 
toisen as-
teen yhtä-
lön sym-
bolisesti. 

Oppilas 
käyttää su-
juvasti 
tuntema-
tonta yh-
tälön muo-
dostami-
sessa ja 
hyödyntää 
yhtälön-
ratkaisun 
taitoja on-
gelmanrat-
kaisussa.   
 

T15 oh-
jata oppi-
lasta ym-
märtä-
mään 

S3, S4 Oppilas 
laajentaa 
käsitys-
tään 
muuttu-

Muuttujan 
ja funktion 
käsit-
teet sekä 
kuvaajien 

Oppilas 
laskee lau-
sekkeen 
arvon ja 
lukee leik-

Oppilas si-
joittaa 
muuttujan 
paikalle lu-
kuarvoja ja 
saatuja 

Oppilas 
ymmärtää 
muuttujan 
ja funktion 
käsitteet 
sekä osaa 

Oppilas 
käyttää 
yhtälöpa-
ria ongel-
manratkai-
sussa ja 
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muuttu-
jan käsite 
ja tutus-
tuttaa 
funktion 
käsittee-
seen sekä 
ohjata op-
pilasta 
harjoitte-
lemaan 
funktion 
kuvaajan 
tulkitse-
mista ja 
tuotta-
mista 

jista kah-
den muut-
tujan yhtä-
löihin ja 
piirtää en-
simmäisen 
ja toisen 
asteen 
funktion 
kuvaajia. 
Oppilas te-
kee pää-
telmiä 
funktion ja 
sen kuvaa-
jan väli-
sestä yh-
teydestä. 

tulkitsemi-
nen ja 
tuottami-
nen 

kauspistei-
den koor-
dinaatteja.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
nousevan 
ja laskevan 
suoran yh-
tälöstä.  
 
Oppilas 
piirtää oh-
jattuna en-
simmäisen 
asteen 
funktion 
kuvaajan 
koordinaa-
tistoon.  

pisteitä 
koordinaa-
tistoon.  
 
Oppilas 
piirtää en-
simmäisen 
asteen 
funktion 
kuvaajan 
ja ratkai-
see ohjat-
tuna yhtä-
löparin 
graafisesti 
tai algeb-
rallisesti. 

piirtää 
funktion 
kuvaajia.  

 

Oppilas 
ratkaisee 
annetun 
yhtälöpa-
rin graafi-
sesti ja al-
gebralli-
sesti. 

ymmärtää 
yhtälön-
ratkaisun 
geometri-
sen merki-
tyksen.  
 
Oppilas 
osaa tul-
kita kuvaa-
jia moni-
puolisesti.  

T16 tukea 
oppilasta 
ymmärtä-
mään 
geomet-
rian käsit-
teitä ja 
niiden vä-
lisiä yh-
teyksiä 

S5 Oppilas 
tuntee pis-
teen, suo-
ran, kul-
man, ja-
nan ja 
puolisuo-
ran käsit-
teet ja nii-
hin liittyviä 
ominai-
suuksia. 
Hän ni-
meää mo-
nikulmi-
oita, tietää 
niiden 
ominai-
suuksia ja 
laskee nii-
den pii-
rejä. Oppi-
las ym-
märtää 
symmetri-
aan ja yh-
denmuo-
toisuu-
teen liitty-
viä ominai-
suuksia ja 

Geomet-
rian käsit-
teiden ja 
niiden vä-
listen yh-
teyksien 
hahmotta-
minen 

Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
kulmia ja 
monikul-
mioita ja 
laskee oh-
jattuna nii-
hin liittyviä 
laskuja.  
 
Oppilas 
piirtää 
suoran 
suhteen 
symmetri-
siä kuvi-
oita.  

Oppilas 
piirtää pis-
teen suh-
teen sym-
metrisiä 
kuvioita.  
 
Oppilas 
löytää vas-
tinosat yh-
denmuo-
toisista ku-
vioista, 
käyttää 
verrantoa 
ja osaa 
määrittää 
mittakaa-
van.  

Oppilas 
hyödyntää 
perustel-
len geo-
metrian 
peruskäsit-
teisiin ja 
yhden-
muotoi-
suuteen 
liittyviä 
ominai-
suuksia.  

 

Oppilas 
käyttää 
verrantoa 
ja ymmär-
tää mitta-
kaavan kä-
sitteen. 

Oppilas 
käyttää 
yhden-
muotoi-
suutta ja 
verrantoa 
ongelman-
ratkai-
sussa.  
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verrannol-
lisuutta. 

T17 oh-
jata oppi-
lasta ym-
märtä-
mään ja 
hyödyntä-
mään suo-
rakulmai-
seen kol-
mioon ja 
ympyrään 
liittyviä 
ominai-
suuksia 

S5 Oppilas 
ymmärtää 
suorakul-
maisen 
kolmion 
ominai-
suuksia ja 
hyödyntää 
Pythago-
raan lau-
setta ja tri-
gonomet-
risia funk-
tioita. 
Oppilas 
tietää ym-
pyrään liit-
tyviä käsit-
teitä ja 
ominai-
suuksia 
sekä osaa 
laskea ym-
pyrän ke-
hän pituu-
den. 

Suorakul-
maisen 
kolmion ja 
ympyrän 
ominai-
suuksien 
hahmotta-
minen 

Oppilas 
laskee hy-
potenuu-
san pituu-
den käyt-
tämällä 
Pythago-
raan lau-
setta.  
 
Oppilas 
osaa tutkia 
kolmion 
suorakul-
maisuutta.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ympyrään 
liittyviä kä-
sitteitä ja 
laskee oh-
jattuna 
ympyrän 
kehän pi-
tuuden. 
 

Oppilas 
ratkaisee 
suorakul-
maisen 
kolmion si-
vun pituu-
den Pytha-
goraan 
lauseella 
ja löytää 
kulmalle 
viereisen 
ja vastai-
sen katee-
tin ja hy-
potenuu-
san sekä 
tietää, mi-
ten ne liit-
tyvät trigo-
nometri-
siin funkti-
oihin.  
 
Oppilas 
laskee ym-
pyrän ke-
hän pituu-
den. 

Oppilas 
ratkaisee 
annetusta 
suorakul-
maisesta 
kolmiosta 
kulmien 
suuruudet 
ja sivujen 
pituudet.  

 

Oppilas 
ymmärtää 
kehäkul-
man ja 
keskuskul-
man käsit-
teet sekä 
laskee kes-
kuskulmaa 
vastaavan 
kaaren pi-
tuuden. 

Oppilas 
käyttää 
Pythago-
raan lau-
setta ja 
sen kään-
teislau-
setta sekä 
trigono-
metriaa 
ongelman-
ratkai-
sussa.  

T18 kan-
nustaa 
oppilasta 
kehittä-
mään tai-
toaan las-
kea pinta-
aloja ja ti-
lavuuksia 

S5 Oppilas 
tietää ava-
ruuskap-
paleisiin 
liittyviä ni-
mityksiä ja 
ominai-
suuksia. 
Hän osaa 
laskea ta-
sokuvioi-
den pinta-
aloja sekä 
kappalei-
den tila-
vuuksia ja 
vaipan 

Pinta-alo-
jen ja tila-
vuuksien 
laskutaito 

Oppilas 
muuntaa 
yleisimmin 
käytettyjä 
pinta-alan 
ja tilavuu-
den yksi-
köitä.  
 
Oppilas 
osaa las-
kea suora-
kulmion 
pinta-alan 
ja suora-
kulmaisen 

Oppilas 
muuntaa 
pinta-alan 
ja tilavuu-
den yksi-
köitä.  
 
Oppilas 
laskee ylei-
simpien 
tasokuvioi-
den pinta-
alat ja kap-
paleiden 
tilavuu-
det.  

Oppilas 
käyttää 
pinta-ala- 
ja tilavuus-
yksiköiden 
muunnok-
sia.  

 

Oppilas 
laskee yk-
sittäisen 
tasokuvion 
pinta-alan 
ja kappa-

Oppilas 
laskee mo-
niosaisen 
tasokuvion 
pinta-alan, 
kappaleen 
tilavuuden 
ja vaipan 
pinta-alan 
sekä hyö-
dyntää 
osaamis-
taan on-
gelmanrat-
kaisussa. 
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pinta-
aloja. Hän 
soveltaa 
tietojaan 
käytännön 
tilanteisiin 
ja tekee 
pinta-
alayksiköi-
den, tila-
vuusyksi-
köiden ja 
vetomitto-
jen välillä 
muunnok-
sia. 

särmiön ti-
lavuuden. 

leen tila-
vuuden 
sekä vai-
pan pinta-
alan. 

 

Oppilas 
laskee kes-
kuskulmaa 
vastaavan 
sektorin 
pinta-alan. 

T19 oh-
jata oppi-
lasta mää-
rittämään 
tilastolli-
sia tun-
nuslukuja 
ja laske-
maan to-
dennäköi-
syyksiä 

S6 Oppilas 
hallitsee 
aineistojen 
keräämi-
sen, luokit-
telun, ana-
lysoinnin 
ja rapor-
toinnin. 
Hän lukee 
ja tulkitsee 
diagram-
meja sekä 
tekee en-
nusteita 
niihin pe-
rustuen. 
Oppilas 
laskee kes-
kiarvon ja 
määrittää 
tyyppiar-
von sekä 
mediaanin 
ja tekee 
niiden pe-
rusteella 
päätelmiä. 
Oppilas 
määrittää 
klassisen 
ja tilastolli-
sen toden-
näköisyy-
den sekä 
ymmärtää 

Tilastolli-
set tun-
nusluvut ja 
todennä-
köisyyslas-
kenta 

Oppilas lu-
kee tiedon 
pylväs-, 
viiva- ja 
ympyrä-
diagram-
mista sekä 
taulu-
kosta.  
 
Oppilas 
laskee kes-
kiarvon ja 
määrittää 
ohjattuna 
tyyppiar-
von ja me-
diaanin.  
 
Oppilas 
päättelee 
ohjattuna 
klassisia 
todennä-
köisyyk-
siä.  
 

Oppilas 
osaa esit-
tää tiedon 
sopivalla 
diagram-
milla tai 
taulukolla.  
 
Oppilas 
laskee ta-
vallisimpia 
keskilu-
kuja, mää-
rittää vaih-
teluvälin ja 
osaa oh-
jattuna 
kertoa tut-
kimustu-
loksista ja 
johtopää-
töksistä.  
 
Oppilas 
laskee 
klassisia 
todennä-
köisyyksiä. 

Oppilas 
hallitsee 
keskeiset 
tilastolliset 
tunnuslu-
vut.  

 

Oppilas 
osaa to-
teuttaa 
pienen 
tutkimuk-
sen, jossa 
hyödyntää 
tilastolas-
kentaa.  

 

Oppilas 
määrittää 
klassisia ja 
tilastollisia 
todennä-
köisyyksiä. 

 

Oppilas 
havainnoi 
ja vertai-
lee tutki-
muksia ti-
lastollisia 
tunnuslu-
kuja hyö-
dyntäen.  
 
Oppilas 
käyttää to-
dennä-
köisyyslas-
kentaa on-
gelmanrat-
kaisussa. 
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niiden an-
tamaa in-
formaa-
tiota. 

T20 oh-
jata oppi-
lasta ke-
hittämään 
algorit-
mista 
ajattelu-
aan sekä 
taitojaan 
soveltaa 
matema-
tiikkaa ja 
ohjel-
mointia 
ongel-
mien rat-
kaisemi-
seen 

S1 Oppilas 
ymmärtää 
algoritmi-
sen ajatte-
lun peri-
aatteita. 
Hän osaa 
lukea, 
kommen-
toida, tul-
kita, tes-
tata, suun-
nitella ja 
ohjel-
moida pie-
niä ohjel-
mia, joilla 
ratkais-
taan mate-
maattisia 
ongelmia. 

Algoritmi-
nen ajat-
telu ja oh-
jelmointi-
taidot 

Oppilas 
tunnistaa 
yksinker-
taisen al-
goritmin 
askeleet ja 
testaa oh-
jattuna 
valmiita 
ohjelmia. 

Oppilas 
käyttää 
ehto- ja 
toistora-
kennetta 
ohjelmoin-
nissa sekä 
testaa ja 
tulkitsee 
ohjelmia. 

Oppilas so-
veltaa al-
goritmisen 
ajattelun 
periaat-
teita ja oh-
jelmoi pie-
niä ohjel-
mia. 

Oppilas 
hyödyntää 
ohjelmoin-
tia ongel-
mien rat-
kaisussa.  
 
Oppilas 
muokkaa 
ja kehittää 
ohjelmaa. 

 

 

15.4.5 Biologia 
 

Biologia 

 

Oppiaineen tehtävä 

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa op-

pilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoi-

mintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. 

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tu-

tustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että 

laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herät-

tää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään 

monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa biologian opetuksessa. 

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden ke-

hittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään. 
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Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyö-

dyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten seurannassa 

sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. Biologian opetus kehittää oppilai-

den ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa 

ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan 

kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. 

Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimukselli-

suutta tukevissa oppimisympäristöissä, sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyös-

kentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä. Bio-

logian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä 

oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä. 

 

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden 

erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksu-

maan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä 

raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, 

kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille 

kehittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7–9 

Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja 

tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyösken-

tely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet 

huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutki-

muksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä 

tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden 

mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien 

vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyt-

täminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja etene-

vät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. 

Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7–9 

Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation ra-

kentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille an-

netaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin biologian 

tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiym-

päristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee 

olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaa-

miseen, että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan 

taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan 

oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa 
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pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on 

osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. 

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän 

tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnalli-

siin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppi-

määrän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakun-

nalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kritee-

rien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kom-

pensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Vuosiluokka 7 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Biologinen tieto ja ymmärrys 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilai-

sia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan ra-

kennetta 

 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten 

elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle 

 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään evoluution perusperiaatteita 

 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympä-

ristöön 

 

Biologiset taidot 

 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmär-

tämistä 

 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

 

T9 ohjata oppilasta kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi 

 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella 

 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa ja päätöksenteossa 
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Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 

luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta 

 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja 

 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

 

Oppisisällöt: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 

toiminnan kautta tutuiksi. 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa 

liikkumista, lajintuntemusta sekä ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoi-

daan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien monimuotoi-

suuden tärkeyttä. 

S4 Mitä elämä on: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusme-

netelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen 

perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä. Tutustutaan evoluution 

perusteisiin. 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmaston-

muutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvaro-

jen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa 

sekä eläinten hyvinvointia. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 

 

Vuosiluokka 8 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Biologinen tieto ja ymmärrys 

 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilai-

sia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja 

 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan ra-

kennetta 

 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten 
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elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle 

 

T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympä-

ristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys 

 

Biologiset taidot 

 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmär-

tämistä 

 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

 

T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma 

 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella 

 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa ja päätöksenteossa 

 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 

luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta 

 

T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja 

 

T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

 

Oppisisällöt: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 

toiminnan kautta tutuiksi. 

S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa 

liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyösken-

telyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta nii-

hin. 

S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat pohjoissuomalaisen metsäekosysteemin 

rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään tunturiekosystee-

miä sekä perustietoja vesi-, suo- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden väli-

siin vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painote-

taan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä. 
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S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmaston-

muutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvaro-

jen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa 

sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän 

tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 

 

Vuosiluokka 9 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Biologinen tieto ja ymmärrys 

 

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan ra-

kennetta 

 

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita 

 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja 

 

Biologiset taidot 

 

T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmär-

tämistä 

 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

 

T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella 

 

T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa ja päätöksenteossa 

 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 

luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta 

 

 

Oppisisällöt: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 

toiminnan kautta tutuiksi. 

S4 Mitä elämä on: Tutustutaan perinnöllisyyden perusteisiin sekä syvennetään evoluutiota. Tarkastellaan 

bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita. 
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S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen ra-

kenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vai-

kuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri 

ominaisuuksien kehittymiseen. 

 

Biologian päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä 

 

Opetuksen 
tavoite 
 
 

Sisäl-
töalu-
eet 

Opetuk-
sen ta-
voit-
teista 
johde-
tut op-
pimisen 
tavoit-
teet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 8 

Osaamisen ku-
vaus arvosanalle 
9 

 
Biologinen tieto ja ymmärrys 
 

T1 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään 
ekosystee-
min perus-
rakennetta 
ja toimin-
taa, vertai-
lemaan eri-
laisia 
ekosystee-
mejä ja tun-
nistamaan 
lajeja 
 
 

S1–
S4, S6 

Oppilas 
syven-
tää tie-
tojaan 
ekosys-
teemin 
perusra-
ken-
teesta ja 
toimin-
nasta. 
Hän op-
pii ver-
taile-
maan 
erilaisia 
ekosys-
tee-
mejä. 
Oppilas 
oppii 
tunnis-
tamaan 
lajeja 

Ekosystee-
min ra-
kenteen ja 
toiminnan 
tuntemus 

Oppilas 
osaa luo-
kitella 
metsä-
ekosys-
teemin 
osia elol-
lisiin ja 
elotto-
miin.  
 
Oppilas 
rakentaa 
yksinker-
taisen ra-
vintoket-
jun esi-
merkkila-
jeista.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
joitakin 
lajeja. 

Oppilas 
osaa luoki-
tella ja ni-
metä met-
säekosys-
teemin 
osia ja 
kertoa nii-
den toi-
minnasta.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
erilaisia 
ekosystee-
mejä.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
lajeja. 

Oppilas 
osaa ku-
vailla ja 
kertoa 
metsä-
ekosystee-
min perus-
rakenteen 
ja toimin-
nan.  
 
Oppilas 
tunnistaa, 
nimeää ja 
vertailee 
erilaisia 
ekosystee-
mejä.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
lajeja eri 
ekosystee-
meistä. 

Oppilas osaa se-
littää ja perus-
tella metsä-
ekosysteemin pe-
rusrakenteen ja 
toiminnan.  
 
Oppilas vertailee 
eri ekosystee-
mejä ja selittää 
niiden syntyyn 
vaikuttavia teki-
jöitä.  
 
Oppilas tunnistaa 
ja nimeää moni-
puolisesti lajeja 
eri ekosystee-
meistä. 

T2 auttaa 
oppilasta 
kuvaile-
maan eli-
öidenraken-

S1–S5 Oppilas 
oppii 
kuvaile-
maan 
eliöiden 

Eliökun-
nan ja eli-
öiden ra-
kenteiden 

Oppilas 
osaa ni-
metä 
eliökun-
nat sekä 
eri 

Oppilas 
osaa ni-
metä 
eliökun-
nat. 

Oppilas 
osaa ni-
metä 
eliökunnat 
ja kuvailla 
eliökunnan 

Oppilas osaa ni-
metä eliökunnat 
ja perustella 
eliökunnan luo-
kittelun periaat-
teita.  
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teita ja elin-
toimintoja 
sekä ym-
märtämään 
eliökunnan 
rakennetta 

raken-
teita ja 
elintoi-
mintoja. 
Hän op-
pii luo-
kittele-
maan 
eliöitä 
eri 
eliökun-
tiin ja 
anta-
maan 
esimerk-
kejä kul-
lekin 
kunnalle 
tyypilli-
sistä 
piir-
teistä. 

ja elintoi-
mintojen 
tuntemus 

eliöryh-
mille yh-
teisiä pe-
rusraken-
teita ja 
toimin-
toja. 

Oppilas ni-
meää ja 
vertailee 
eliöiden 
perusra-
kenteita ja 
kuvailee 
elintoi-
mintoja. 

luokittelun 
periaat-
teita esi-
merkkila-
jien avulla. 
 
Oppilas ni-
meää ja 
vertailee 
eliöiden 
perusra-
kenteita 
sekä kertoo 
eliöiden 
elintoimin-
noista ja 
niiden teh-
tävistä. 

 
Oppilas tunnis-
taa, luokittelee ja 
vertailee keskei-
simpiä eliöryh-
miä.  
 
Oppilas nimeää ja 
vertailee eliöiden 
rakenteita sekä 
selittää eliöiden 
elintoimintoja ja 
niiden tehtäviä. 

T3 ohjata 
oppilasta 
tutkimaan 
eliöiden so-
peutumista 
eri elinym-
päristöihin 
ja ymmärtä-
mään eri-
laisten 
elinympäris-
töjen merki-
tys luonnon 
monimuo-
toisuudelle 

S1–
S4, S6 

Oppilas 
oppii 
tarkas-
tele-
maan 
eliöiden 
sopeu-
tumista 
eri 
elinym-
päristöi-
hin ja 
ymmär-
tämään, 
miten se 
näkyy 
esimer-
kiksi eri-
laisina 
raken-
teina. 
 
Oppilas 
oppii, 
että eri-
laiset 
elinym-
päristöt 
lisäävät 
luonnon 

Eliöiden 
sopeutu-
misen ja 
elinympä-
ristöjen 
monimuo-
toisuuden 
hahmotta-
minen 

Oppilas 
osaa tun-
nistaa 
erilaisissa 
elinym-
päris-
töissä 
elävien 
eliöiden 
ominai-
suuksia.  
 
Oppilas 
antaa joi-
takin esi-
merkkejä 
erilaisissa 
elinym-
päris-
töissä 
elävistä 
eliöistä. 

Oppilas 
osaa ku-
vailla, mi-
ten lajit 
sopeutu-
vat eri 
elinympä-
ristöihin.  
 
Oppilas 
kertoo, 
mitä mo-
nimuotoi-
suus tar-
koittaa. 

Oppilas osaa 
kertoa ja an-
taa esimerk-
kejä lajien 
esiintymi-
sestä ja la-
jien sopeu-
tumisesta 
eri elinym-
päristöihin. 
 
Oppilas ker-
too esimerk-
kejä elinym-
päristöjen 
merkityk-
sestä luon-
non moni-
muotoisuu-
delle. 
 
Oppilas ker-
too, miksi 
monimuo-
toisuus on 
tärkeää. 

Oppilas osaa se-
littää eliöiden 
sopeutumista 
eri elinympäris-
töihin ja kertoo 
sopeutumiseen 
liittyviä syy-seu-
raussuhteita.  
 
Oppilas peruste-
lee elinympäris-
töjen merkityk-
sen luonnon 
monimuotoisuu-
delle. Oppilas 
perustelee, 
miksi monimuo-
toisuus on tär-
keää. 
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moni-
muotoi-
suutta. 
 

T4 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään perin-
nöllisyyden 
ja evoluu-
tion perus-
periaatteita 

S1, 
S4, S5 

Oppilas 
oppii 
perin-
nöllisyy-
den ja 
evoluu-
tion pe-
rusperi-
aatteet. 

Perinnölli-
syyden ja 
evoluu-
tion pe-
rusperi-
aatteiden 
hahmotta-
minen 

Oppilas 
osaa ker-
toa, että 
yksilön 
ominai-
suuksiin 
vaikutta-
vat sekä 
perimä 
että ym-
päristö.  
Oppilas 
kertoo, 
että eliöt 
ovat ke-
hittyneet 
evoluu-
tion tu-
loksena. 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
perimän ja 
ympäris-
tön vaiku-
tuksista 
yksilön 
ominai-
suuksiin. 
 
Oppilas 
tietää, 
mitä bio-
teknologia 
tarkoittaa.  
 
Oppilas 
kuvailee, 
miten 
elämä ja 
monimuo-
toisuus 
ovat kehit-
tyneet 
evoluution 
kautta. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä peri-
män ja ym-
päristön 
vaikutuk-
sista yksi-
lön ominai-
suuksiin. 
Oppilas an-
taa käytän-
nön esi-
merkkejä, 
mihin bio-
teknolo-
giaa hyö-
dynnetään.  
 
Oppilas ku-
vailee, mi-
ten elämä 
ja moni-
muotoi-
suus ovat 
kehittyneet 
evoluution 
kautta. 
 
Oppilas se-
littää perin-
nöllisyyden 
ja evoluu-
tion yhtey-
den. 

Oppilas osaa se-
littää perimän ja 
ympäristön yh-
teisvaikutuksen 
yksilön ominai-
suuksien muo-
dostumisessa ja 
soveltaa osaamis-
taan käytännön 
esimerkkeihin 
 
Oppilas kertoo 
esimerkkejä siitä, 
mihin bioteknolo-
giaa hyödynne-
tään, sekä biotek-
nologian mahdol-
lisuuksista ja 
haasteista.  
 
Oppilas kuvailee, 
miten elämä ja 
monimuotoisuus 
ovat kehittyneet 
evoluution 
kautta, ja antaa 
esimerkkejä evo-
luutiosta jatku-
vana prosessina.  
 
Oppilas selittää 
perinnöllisyyden 
ja evoluution yh-
teyden esimerk-
kien avulla. 
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T5 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään ihmi-
sen kehi-
tystä ja eli-
mistön pe-
rustoimin-
toja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5 Oppilas 
oppii ih-
misen 
yksilön-
kehityk-
sen ja 
kasvun 
vaiheet.  
 
Oppilas 
oppii eli-
mistön 
perus-
toimin-
not. 

Ihmiseli-
mistön ra-
kenteen ja 
toiminnan 
hahmotta-
minen 

Oppilas 
osaa ni-
metä ih-
misen 
keskei-
simpiä 
elimiä ja 
elimis-
töjä.  
 
Oppilas 
kuvailee 
keskei-
simpien 
elimistö-
jen tehtä-
viä. 

Oppilas 
osaa ni-
metä ih-
misen kes-
keisimpiä 
elimiä ja 
elimistöjä.  
 
Oppilas 
kuvailee 
keskeisiä 
elintoi-
mintoja. 
 
Oppilas 
kuvailee 
ihmisen 
kasvun ja 
kehittymi-
sen kes-
keisiä vai-
heita. 

Oppilas 
osaa ni-
metä ihmi-
sen elimiä 
ja elimis-
töjä.  
 
Oppilas ku-
vailee kes-
keisiä elin-
toimintoja 
ja säätely-
järjestel-
miä. 
 
Oppilas 
kertoo ih-
misen kas-
vun ja ke-
hittymisen 
keskeisiä 
vaiheita. 

Oppilas osaa ni-
metä ja kuvailla 
ihmisen elimiä ja 
elimistöjä.  
 
Oppilas kuvailee 
keskeisiä elintoi-
mintoja ja sääte-
lyjärjestelmiä ja 
selittää, kuinka 
ne muodostavat 
toiminnallisia ko-
konaisuuksia.  
 
Oppilas selittää 
perustellen ihmi-
sen kasvun ja ke-
hittymisen kes-
keisiä vaiheita. 

T6 ohjata 
oppilasta ar-
vioimaan 
luonnonym-
päristössä 
tapahtuvia 
muutoksia 
ja ihmisen 
vaikutusta 
ympäris-
töön sekä 
ymmärtä-
mään 
ekosystee-
mipalvelui-
den merki-
tys 

S6 Oppilas 
oppii ih-
misen 
toimin-
nan vai-
kutuk-
sista 
ympä-
ristössä 
tapahtu-
viin 
muutok-
siin.  
 
Oppilas 
ymmär-
tää bio-
logian 
merki-
tyksen 
kestä-
vän tu-
levai-
suuden 
rakenta-
misessa.  
 
Oppilas 
ymmär-

Ihmisen ja 
luonnon 
vuorovai-
kutuksen 
hahmotta-
minen 
sekä kes-
tävän tu-
levaisuu-
den ym-
märrys  

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
ihmisen 
toimin-
nan vai-
kutuk-
sista ym-
päris-
töön.  
 
Oppilas 
luettelee 
kestävän 
kehityk-
sen osa-
alueet. 

Oppilas 
osaa ku-
vailla ja 
antaa esi-
merkkejä 
ihmisen 
toiminnan 
vaikutuk-
sista ym-
päristöön.  
 
Oppilas 
kuvailee 
kestävän 
kehityksen 
osa-alueet 
ja antaa 
joitakin 
esimerk-
kejä kestä-
vän tule-
vaisuuden 
rakenta-
miseksi 
biologian 
näkökul-
masta. 
 

Oppilas 
osaa kertoa 
ja antaa 
esimerk-
kejä ihmi-
sen toimin-
nan vaiku-
tuksista 
ympäris-
töön.  
 
Oppilas ku-
vailee kes-
tävän kehi-
tyksen osa-
alueet ja 
antaa esi-
merkkejä 
kestävän 
tulevaisuu-
den raken-
tamiseksi 
biologian 
näkökul-
masta 
 
Oppilas 
kertoo bio-
taloudesta 

Oppilas osaa pe-
rustella, miten ih-
misen toiminta 
vaikuttaa ympä-
ristöön ja tarkas-
telee muutosten 
seurauksia.  
 
Oppilas selittää 
syy-seuraussuh-
teita kestävän tu-
levaisuuden ra-
kentamisessa ja 
perustelee näke-
myksensä biolo-
gisen tiedon poh-
jalta. 
 
Oppilas arvioi 
biotalouden ja 
ekosysteemipal-
veluiden merki-
tystä kestävän tu-
levaisuuden nä-
kökulmasta. 
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tää bio-
talou-
den ja 
ekosys-
teemi-
palvelui-
den 
merki-
tyksen. 

Oppilas 
antaa esi-
merkkejä 
biotalou-
desta ja 
ekosystee-
mipalve-
luista. 

ja ekosys-
teemipal-
veluista. 

 
Biologiset taidot 

T7 ohjata 
oppilasta 
kehittä-
mään luon-
nontieteel-
listä ajatte-
lutaitoa 
sekä syy- ja 
seuraussuh-
teiden ym-
märtämistä 

S1–S6 Oppilas 
oppii 
biologi-
aan liit-
tyviä 
syy- ja 
seuraus-
suh-
teita. 

Luonnon-
tieteelli-
nen ajat-
telutaito 

Oppilas 
osaa 
käyttää 
joitakin 
biologian 
peruskä-
sitteitä ja 
liittää 
niitä an-
nettuihin 
biologian 
ilmiöihin.  
 
Oppilas 
kertoo 
oppimas-
taan bio-
logisesta 
ilmiöstä 
yksinker-
taisesti 
omin sa-
noin. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää biolo-
gisia pe-
ruskäsit-
teitä.  
 
Oppilas 
esittää op-
pimansa 
biologisen 
ilmiön 
omin sa-
noin ja va-
litsee sopi-
van tavan 
tiedon 
esittämi-
seen.  
 
Oppilas 
asettaa 
yksinker-
taisia ky-
symyksiä 
luonnosta 
ja luon-
nonilmi-
öistä. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää biologi-
sia käsit-
teitä tar-
koituksen-
mukaisesti.  
 
Oppilas 
esittää op-
pimansa 
asian omin 
sanoin bio-
logialle 
ominaisella 
tavalla sekä 
valitsee so-
pivan tavan 
tiedon esit-
tämiseen.  
 
Oppilas 
esittää joi-
takin mie-
lekkäitä ky-
symyksiä 
luonnosta 
ja luonnon-
ilmiöistä 
sekä kertoo 
luonnontie-
teellisiä 
syy-seu-
raussuh-
teita. 
 
 

Oppilas osaa 
käyttää biologisia 
käsitteitä tarkoi-
tuksenmukai-
sesti.  
 
Oppilas esittää 
oppimansa asian 
omin sanoin jä-
sennellysti biolo-
gialle ominaisella 
tavalla sekä valit-
see sopivan ta-
van tiedon esittä-
miseen. 
 
Oppilas esittää 
mielekkäitä kysy-
myksiä luonnosta 
ja luonnonilmi-
öistä sekä selittää 
ja perustelee 
luonnontieteelli-
siä syy-seuraus-
suhteita. 
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T8 opastaa 
oppilasta 
käyttämään 
biologian 
tutkimusvä-
lineistöä 
sekä tieto- 
ja viestintä-
teknologiaa 

S1–S5 Oppilas 
oppii 
käyttä-
mään 
biolo-
gista 
tutki-
musväli-
neistöä.  
 
Oppilas 
oppii 
hyödyn-
tämään 
tieto- ja 
viestin-
tätekno-
logiaa ja 
erilaisia 
tietoläh-
teitä 
biolo-
gian 
opiske-
lussa. 

Biologisen 
tutkimus-
välineis-
tön, tek-
nologian 
ja tiedon 
käyttö 

Oppilas 
osallistuu 
opetuk-
seen la-
boratori-
ossa ja 
maas-
tossa.  
 
Oppilas 
käyttää 
joitakin 
biologian 
tutkimus-
välineitä 
ohjat-
tuna.  
 
Oppilas 
hakee 
biologista 
tietoa 
erilaisista 
tietoläh-
teistä oh-
jatusti. 

Oppilas 
osaa työs-
kennellä 
turvalli-
sesti labo-
ratoriossa 
ja maas-
tossa oh-
jatusti.  
 
Oppilas 
käyttää 
biologian 
tutkimus-
välineistöä 
ohjeen 
mukaan.  
 
Oppilas 
hakee bio-
logista tie-
toa muu-
tamasta 
erilaisesta 
tietoläh-
teestä. 

Oppilas 
osaa työs-
kennellä 
turvallisesti 
laboratori-
ossa ja 
maastossa.  
 
Oppilas 
käyttää tar-
koituksen-
mukaisesti 
biologian 
tutkimus-
välineistöä.  
 
Oppilas ha-
kee biolo-
gista tietoa 
erilaisista 
tietoläh-
teistä sekä 
valitsee joi-
takin luo-
tettavia tie-
tolähteitä. 

Oppilas osaa 
työskennellä itse-
näisesti ja tavoit-
teellisesti labora-
toriossa ja maas-
tossa.  
 
Oppilas käyttää 
biologian tutki-
musvälineistöä ja 
arvioi eri biolo-
gian tutkimusväli-
neistön soveltu-
vuutta työskente-
lyyn.  
 
Oppilas hakee 
biologista tietoa 
erilaisista tieto-
lähteistä sekä ar-
vioi tietolähtei-
den luotetta-
vuutta ja soveltu-
vuutta. 

T9 ohjata 
oppilasta 
koostamaan 
eliöko-
koelma ja 
kasvatta-
maan kas-
veja biolo-
gisten ilmi-
öiden ym-
märtä-
miseksi 

S1–
S4, S6 

Oppilas 
oppii 
kokoa-
maan 
eliöko-
koel-
man. 
Oppilas 
oppii 
kasvat-
tamaan 
kasveja 
biologis-
ten ilmi-
öiden 
ymmär-
tä-
miseksi. 

Eliöko-
koelman 
laatiminen 
ja kasvien 
kokeelli-
nen kas-
vattami-
nen 

Oppilas 
osaa 
koostaa 
ohjatusti 
pienen 
eliöko-
koelman.  
 
Oppilas 
osallistuu 
kasvien 
kasvatuk-
seen. 

Oppilas 
osaa koos-
taa ohjei-
den mu-
kaisesti 
pienimuo-
toisen pe-
rinteisen 
tai digitaa-
lisen kas-
vikokoel-
man tai 
muun digi-
taalisen 
eliöko-
koelman.  
 
Oppilas 
toteuttaa 
ohjatusti 
kasvatus-
kokeen ja 
kertoo 
kasvatus-
kokeen tu-
lokset. 

Oppilas 
osaa koos-
taa ohjei-
den mukai-
sesti perin-
teisen tai 
digitaalisen 
kasviko-
koelman 
tai muun 
digitaalisen 
eliökokoel-
man.  
 
Oppilas to-
teuttaa 
kasvatus-
kokeen ja 
tekee siitä 
päätelmiä 
tarkastelta-
vaan biolo-
giseen ilmi-
öön liit-
tyen. 

Oppilas osaa 
koostaa ohjeiden 
mukaisesti laa-
jahkon ja huolelli-
sesti toteutetun 
perinteisen tai di-
gitaalisen kasvi-
kokoelman tai 
muun digitaalisen 
eliökokoelman.  
 
Oppilas suunnit-
telee ja toteuttaa 
kasvatuskokeen, 
arvioi kokeen tu-
losten luotetta-
vuutta sekä selit-
tää, miten kasva-
tuskoe liittyy tar-
kasteltavaan bio-
logiseen ilmiöön. 
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T10 ohjata 
oppilasta te-
kemään tut-
kimuksia 
sekä kou-
lussa että 
koulun ulko-
puolella 

S1–S6 Oppilas 
oppii te-
kemään 
biologi-
sia tutki-
muksia. 

Biologisen 
tutkimuk-
sen teke-
minen 

Oppilas 
osallistuu 
biologi-
sen tutki-
muksen 
tekoon ja 
kertoo, 
mitä tut-
kimuk-
sessa on 
tehty. 

Oppilas 
osaa ha-
vainnoida 
laboratori-
ossa ja 
maas-
tossa. 
 
Oppilas 
tekee pie-
nimuotoi-
sen biolo-
gisen tut-
kimuksen. 

Oppilas 
osaa ha-
vainnoida 
ja tallentaa 
keräämi-
ään tietoja 
laboratori-
ossa ja 
maastossa.  
 
Oppilas 
suunnitte-
lee ja tekee 
pienimuo-
toisen bio-
logisen tut-
kimuksen 
ja raportoi 
sen tulok-
sia. 

Oppilas osaa ha-
vainnoida ja tal-
lentaa keräämi-
ään tietoja labo-
ratoriossa ja 
maastossa.  
 
Oppilas suunnit-
telee ja toteuttaa 
oman tutkimuk-
sen itsenäisesti ja 
raportoi sen tu-
lokset selkeästi. 

T11 kannus-
taa oppi-
lasta sovel-
tamaan bio-
logian tie-
toja ja tai-
toja omassa 
elämässä 
sekä yhteis-
kunnalli-
sessa kes-
kustelussa 
ja päätök-
senteossa 

S6 Oppilas 
oppii 
anta-
maan 
esimerk-
kejä 
siitä, 
kuinka 
biologi-
sia tie-
toja ja 
taitoja 
voidaan 
hyödyn-
tää 
omassa 
elä-
mässä 
sekä yh-
teiskun-
nalli-
sessa 
keskus-
telussa 
ja pää-
töksen-
teossa. 

Biologis-
ten tieto-
jen ja tai-
tojen so-
veltami-
nen ar-
jessa 

Oppilas 
osaa ker-
toa esi-
merkkejä 
siitä, mi-
ten omat 
valinnat 
vaikutta-
vat ter-
veyteen 
ja ympä-
ristöön. 

Oppilas 
osaa ker-
toa biolo-
gisen tie-
don poh-
jalta esi-
merkkejä 
siitä, mi-
ten omat 
valinnat 
vaikutta-
vat tervey-
teen ja 
ympäris-
töön. 

Oppilas 
osaa kertoa 
ja antaa 
esimerk-
kejä, miten 
biologisia 
tietoja ja 
taitoja voi 
soveltaa 
omassa 
elämässä ja 
yhteiskun-
nallisessa 
keskuste-
lussa. 

Oppilas osaa 
pohtia ja perus-
tella, miten biolo-
gisia tietoja voi 
soveltaa omassa 
elämässään sekä 
yhteiskunnalli-
sessa keskuste-
lussa ja päätök-
senteossa. 

Biologian asenne- ja arvotavoitteet 
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T12 innos-
taa oppi-
lasta syven-
tämään kiin-
nostusta 
luontoa ja 
sen ilmiöitä 
kohtaan 
sekä vahvis-
tamaan 
luontosuh-
detta ja ym-
päristötie-
toisuutta 

S1–S6 Oppilas 
oppii 
kiinnos-
tumaan 
luon-
nosta ja 
sen ilmi-
öistä. 
Oppi-
laan 
luonto-
suhde 
vahvis-
tuu. 

 Ei käytetä 
arvosa-
nan muo-
dostumi-
sen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohti-
maan ko-
kemuksi-
aan 
osana it-
searvi-
ointia. 

   

T13 ohjata 
oppilasta te-
kemään eet-
tisesti pe-
rusteltuja 
valintoja 

S6 Oppilas 
oppii te-
kemään 
eetti-
sesti pe-
rustel-
tuja va-
lintoja. 

 Ei käytetä 
arvosa-
nan muo-
dostumi-
sen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohti-
maan ko-
kemuksi-
aan 
osana it-
searvi-
ointia. 

   

T14 innos-
taa oppi-
lasta vaikut-
tamaan ja 
toimimaan 
kestävän tu-
levaisuuden 
rakenta-
miseksi 

S6 Oppilas 
innos-
tuu vai-
kutta-
maan ja 
toimi-
maan 
kestä-
vän tu-
levai-
suuden 
rakenta-
miseksi. 

 Ei käytetä 
arvosa-
nan muo-
dostumi-
sen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohti-
maan ko-
kemuksi-
aan 
osana it-
searvi-
ointia. 

   

 

 

15.4.6 Maantieto 
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Maantieto 

 

Oppiaineen tehtävä 

Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita ohjataan 

seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä autetaan oppilaita 

sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maantiedon opetuksessa saamaansa alueelliseen kehikkoon. 

Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, 

luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon luon-

nontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan eheää kokonaiskuvaa 

monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta. 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympä-

ristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla. 

Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja analysointi akti-

voivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. 

 

Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma. Opetus tarjoaa toiminnallisia 

kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa 

hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian käyttö edistää myös oppilaiden 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa. 

Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan. 

Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja aktiiviseen 

kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. 

 

Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä sekä 

koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäris-

tössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon ope-

tusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajat-

telun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista 

työskentelyä. 

Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla maailmassa. Työta-

poja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuo-

listen tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7–9 

Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita hahmottamaan ympäröivää 

maailmaa ja ymmärtämään sen ilmiöitä. Ajankohtaisella uutisseurannalla tuetaan kunkin oppilaan maail-

mankuvan rakentumista. Kenttäopetuksessa lähiympäristöä tulkitaan kaikkia aisteja hyväksi käyttäen ja jae-

taan kokemuksia oppilaiden ja opettajan välillä. Maantiedon tavoitteiden kannalta tuen järjestämisessä on 

keskeistä tiedostaa oppilaiden spatiaalisen hahmottamisen vaikeudet ja erityisesti vaikeudet kartanluvussa 
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ja karttatulkinnassa. Oppilaita ohjataan ja tuetaan käyttämään paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilan-

teissa. Jokaisen oppilaan taitoja hahmottaa lähiympäristöä ja maailmaa harjaannutetaan tukemalla ja kan-

nustamalla oppilasta hänen omien vahvuuksiensa pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaan taitoja 

eri tukimuotoja hyödyntäen. Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia eri-

laisissa rooleissa sekä harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation 

rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille 

annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin maantie-

don tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lä-

hiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee 

olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen 

osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Lisäksi 

arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin 

ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso maantiedon 

valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoi-

tealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 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 kes-

kimäärin kriteerien määrittämää osaamista Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden 

osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Vuosiluokka 7 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta 

 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä 

 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta 

sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

 

Maantieteelliset taidot 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysy-

myksiä 
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T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien 

ymmärrystä 

 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-

maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä 

 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja 

 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida op-

pilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa 

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 

selkeästi maantieteellistä tietoa 

 

T11ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vah-

vistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-

neeksi kansalaiseksi 

 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien 

moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

 

Oppisisällöt: 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä 

sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen 

sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 

muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 

uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta 

yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapal-

lolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkas-

tellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää 

käyttöä. 
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S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyt-

töön Suomessa ja muualla maailmassa. Pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalai-

sena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Pohditaan esimerkkien avulla 

globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

 

 Vuosiluokka 7 Vuosiluokka 8 Vuosiluokka 9 

S1 Maapal-
lon kartta-
kuva ja alu-
eet 

Sisällöt valitaan siten, että 
oppilaiden ymmärrys kartan 
peruskäsitteistä sekä erilai-
sista maasto- ja teemakar-
toista syvenee. Sisällöissä 
keskitytään koko maailman 
hahmottamiseen sekä Suo-
men, Euroopan ja maailman 
keskeisen paikannimistön 
omaksumiseen. Karttojen, 
paikkatiedon ja muun geo-
median käyttö yhdistetään 
maantiedon kaikkien mui-
den sisältöjen opiskeluun. 

Sisällöt valitaan siten, että 
oppilaiden ymmärrys kar-
tan peruskäsitteistä sekä 
erilaisista maasto- ja tee-
makartoista syvenee. Sisäl-
löissä keskitytään koko 
maailman hahmottamiseen 
sekä Suomen, Euroopan ja 
maailman keskeisen paikan-
nimistön omaksumiseen. 
Karttojen, paikkatiedon ja 
muun geomedian käyttö 
yhdistetään maantiedon 
kaikkien muiden sisältöjen 
opiskeluun. 

Sisällöt valitaan siten, että 
oppilaiden ymmärrys kartan 
peruskäsitteistä sekä erilai-
sista maasto- ja teemakar-
toista syvenee. Sisällöissä 
keskitytään koko maailman 
hahmottamiseen sekä Suo-
men, Euroopan ja maailman 
keskeisen paikannimistön 
omaksumiseen. Karttojen, 
paikkatiedon ja muun geo-
median käyttö yhdistetään 
maantiedon kaikkien muiden 
sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajan-
kohtainen 
muuttuva 
maailma 

Seurataan ajankohtaisia uu-
tisia maailman eri alueilta ja 
sijoitetaan uutiset kartalle. 
Pohditaan kriittisesti uutis-
tapahtumien taustoja ja alu-
eellisia merkityksiä. Uutis-
seuranta yhdistetään maan-
tiedon muiden sisältöjen 
opiskeluun. Tutustutaan 
työelämässä ja yhteiskun-
nan eri osa-alueilla tarvitta-
vaan maantieteelliseen 
osaamiseen. 

Seurataan ajankohtaisia uu-
tisia maailman eri alueilta ja 
sijoitetaan uutiset kartalle. 
Pohditaan kriittisesti uutis-
tapahtumien taustoja ja 
alueellisia merkityksiä. Uu-
tisseuranta yhdistetään 
maantiedon muiden sisältö-
jen opiskeluun. Tutustutaan 
työelämässä ja yhteiskun-
nan eri osa-alueilla tarvitta-
vaan maantieteelliseen 
osaamiseen. 

Seurataan ajankohtaisia uuti-
sia maailman eri alueilta ja si-
joitetaan uutiset kartalle. 
Pohditaan kriittisesti uutista-
pahtumien taustoja ja alueel-
lisia merkityksiä. Uutisseu-
ranta yhdistetään maantie-
don muiden sisältöjen opis-
keluun. Tutustutaan työelä-
mässä ja yhteiskunnan eri 
osa-alueilla tarvittavaan 
maantieteelliseen osaami-
seen. 

S3 Elämän 
perusedel-
lytykset 
maapallolla 

Sisällöt liittyvät planetaari-
suuteen ja sen vaikutuksiin 
maapallolla. Käsitellään 
vuorokauden- ja vuoden-
aikojen vaihtelua sekä il-
masto- ja kasvillisuus-
vyöhykkeitä. Tarkastellaan 
elämän perusedellytyksiä 
kuten puhdasta ilmaa, vettä 
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ja ravintoa, niiden esiinty-
mistä ja kestävää käyttöä. 

S4 Muuttu-
vat maise-
mat ja 
elinympä-
ristöt 

 Tarkastellaan oman koti-
seudun erityispiirteitä sekä 
Suomen maisema-alueita. 
Tehdään kenttätutkimuksia 
omassa lähiympäristössä. 
Osallistutaan oman lähiym-
päristön monimuotoisuu-
den vaalimiseen sekä sen 
viihtyisyyden ja turvallisuu-
den suunnitteluun ja paran-
tamiseen. Tutkitaan esi-
merkkien avulla maailman 
eri alueiden luonnon- ja 
kulttuurimaisemia. 

 

S5 Ihmiset 
ja kulttuu-
rit maapal-
lolla 

  Tutustutaan kulttuureihin, 
ihmisten elämään, asumi-
seen ja elinkeinoihin Suo-
messa, Euroopassa ja eri 
puolilla maailmaa. Tarkastel-
laan esimerkkien avulla, mi-
ten ympäristö vaikuttaa elin-
keinoihin, asumiseen ja muu-
hun ihmisen toimintaan. 
Pohditaan ihmisoikeuksia ja 
hyvän elämän edellytyksiä 
erityisesti lasten ja nuorten 
näkökulmasta. 

S6 Kestävä 
elämän-
tapa ja 
luonnonva-
rojen kes-
tävä käyttö 

Keskitytään luonnonvarojen 
kestävään käyttöön Suo-
messa ja muualla maail-
massa. Pohditaan omia ku-
lutusvalintoja ja toimintaa 
vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristön-
muutoksiin, erityisesti il-
mastonmuutokseen. Pohdi-
taan esimerkkien avulla glo-
balisaation vaikutuksia ja 
alueellisia kehityskysymyk-
siä. 

Keskitytään luonnonvarojen 
kestävään käyttöön Suo-
messa ja muualla maail-
massa. Pohditaan omia ku-
lutusvalintoja ja toimintaa 
vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristön-
muutoksiin, erityisesti luon-
non monimuotoisuuden 
heikkenemiseen. Pohditaan 
esimerkkien avulla globali-
saation vaikutuksia ja alu-
eellisia kehityskysymyksiä. 

Keskitytään luonnonvarojen 
kestävään käyttöön ja biota-
louden mahdollisuuksiin Suo-
messa ja muualla maail-
massa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan 
omia kulutusvalintoja ja toi-
mintaa vastuullisena kansa-
laisena. Käsitellään ympäris-
tön tilaa ja yhteistyömahdol-
lisuuksia Itämeren alueella. 
Pohditaan esimerkkien avulla 
globalisaation vaikutuksia ja 
alueellisia kehityskysymyksiä. 

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä 

sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen 

sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 

muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 
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S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 

uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta 

yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapal-

lolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkas-

tellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää 

käyttöä. 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen 

maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön 

monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. 

Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoi-

hin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vai-

kuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän 

edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyt-

töön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria 

sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristön-

muutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään 

ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation 

vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

 

Vuosiluokka 8 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta 

 

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia 

Suomessa ja muualla maapallolla 

 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään 

erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla 

 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta 

sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

 

Maantieteelliset taidot 
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T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysy-

myksiä 

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien 

ymmärrystä 

 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-

maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä 

 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja 

 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida op-

pilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa 

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 

selkeästi maantieteellistä tietoa 

 

T11ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vah-

vistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-

neeksi kansalaiseksi 

 

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien 

moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

 

Oppisisällöt: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä 

sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen 

sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 

muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 

uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta 

yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä Suomen 

maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön 

monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen. 

Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. 
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S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyt-

töön Suomessa ja muualla maailmassa. Pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalai-

sena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Pohdi-

taan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

 

Vuosiluokka 9 

 

Opetuksen tavoitteet: 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

 

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta 

 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään 

erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla 

 

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta 

sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys 

 

Maantieteelliset taidot 

 

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysy-

myksiä 

 

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien 

ymmärrystä 

 

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laati-

maan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä 

 

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja 

 

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida op-

pilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa 

 

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään 

selkeästi maantieteellistä tietoa 

 

T11ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vah-

vistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja 

 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

 

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutu-

neeksi kansalaiseksi 
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T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien 

moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

 

Oppisisällöt: 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä 

sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen 

sekä Suomen, Euroopan ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 

muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan 

uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta 

yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-

alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoi-

hin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vai-

kuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän 

edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyt-

töön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria 

sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Käsitellään ympäristön tilaa 

ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja 

alueellisia kehityskysymyksiä. 

 

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä 

 

 

Opetuk-
sen ta-
voite 
 
 

Sisäl-
töalu-
eet 

Opetuksen 
tavoit-
teista joh-
detut oppi-
misen ta-
voitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 9 

 
Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 
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T1 tu-
kea op-
pilaan 
jäsenty-
neen 
kartta-
kuvan 
rakentu-
mista 
maapal-
losta 

S1–S6 Oppilas op-
pii hahmot-
tamaan 
maapallon 
karttaku-
van ja sen 
peruspiir-
teet. Hän 
oppii kes-
keisten 
kohteiden 
sijainnin ja 
nimistön. 

Maapallon 
karttaku-
van hah-
mottami-
nen ja kes-
keisen pai-
kannimis-
tön tunte-
minen 

Oppilas 
osaa ker-
toa maan-
osan ja 
valtion 
eron.  
 
Oppilas ni-
meää kar-
talta valta-
meret ja 
maanosat. 

Oppilas 
osaa ni-
metä joi-
takin kau-
punkeja ja 
keskeisim-
piä koh-
teita Suo-
mesta 
sekä valti-
oita Eu-
roopasta 
ja muualta 
maail-
masta 
sekä tie-
tää ni-
meämiens
ä kohtei-
den ja val-
tioiden si-
jainnin. 

Oppilas osaa 
maapallon 
karttakuvan 
peruspiir-
teet, kuten 
vuoristoja, 
niemimaita, 
salmia ja me-
rialueita, 
sekä tietää 
keskeisten 
kohteiden si-
jainnin ja ni-
mistön. 

Oppilas osaa 
käyttää kartta-
kuvan perus-
piirteitä tar-
koituksenmu-
kaisesti, kuten 
soveltaa koh-
teiden sijaintia 
ja nimistöä 
maantieteellis-
ten ilmiöiden 
kuvailussa ja 
selittämisessä. 

T2 oh-
jata op-
pilasta 
tutki-
maan 
luon-
non-
maan-
tieteelli-
siä ilmi-
öitä ja 
vertaile-
maan 
luon-
nonmai-
semia 
Suo-
messa ja 
muualla 
maapal-
lolla 

S1–
S4, S6 

Oppilas op-
pii luon-
nonmaan-
tieteellis-
ten ilmiöi-
den vaiku-
tuksia. Hän 
oppii tun-
nistamaan 
ja kuvaile-
maan luon-
nonmaise-
mia Suo-
messa ja 
muualla 
maapal-
lolla. 

Luonnon-
maantie-
teellisten 
ilmiöiden 
tuntemus 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
maapallon 
muodon ja 
liikkeiden 
aiheutta-
mista ilmi-
öistä.  
 
Oppilas ni-
meää eri-
laisia luon-
nonmaise-
mia. 

Oppilas 
osaa ker-
toa maa-
pallon 
muodon ja 
liikkeiden 
aiheutta-
mista ilmi-
öistä esi-
merkkien 
avulla. 
 
Oppilas ni-
meää läm-
pövyöhyk-
keet. 
 
Oppilas ni-
meää ja 
antaa esi-
merkkejä 
joistakin 
ilmasto- ja 
kasvilli-
suusalu-
eista.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja kuvailee 

Oppilas osaa 
selittää maa-
pallon muo-
don ja liikkei-
den aiheutta-
mia ilmiöitä 
esimerkkien 
avulla.  
 
Oppilas ni-
meää ja si-
joittaa kar-
talle keskei-
simmät maa-
pallon il-
masto- ja 
kasvillisuus-
alueet ja ker-
too joitakin 
niiden syn-
tyyn vaikut-
tavia teki-
jöitä.  
 
Oppilas an-
taa esimerk-
kejä luon-
nonmaise-
mien syntyyn 

Oppilas ym-
märtää Maan 
planetaarisuu-
den sekä osaa 
selittää maa-
pallon muo-
don ja liikkei-
den aiheutta-
mia ilmiöitä ja 
kertoa miten 
ne vaikuttavat 
ihmisen toi-
mintaan. 
 
Oppilas osaa 
vertailla maa-
pallon keskei-
simpiä il-
masto- ja kas-
villisuusalueita 
ja selittää nii-
den syntyyn 
vaikuttavia te-
kijöitä. 
 
Oppilas selit-
tää luonnon-
maisemien 
syntyyn vai-
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luonnon-
maisemia 
Suomessa 
ja maapal-
lolla. 

vaikutta-
neista teki-
jöistä Suo-
messa ja 
maapallolla. 

kuttaneita te-
kijöitä Suo-
messa ja maa-
pallolla. 

T3 oh-
jata op-
pilasta 
tutki-
maan 
ihmis-
maan-
tieteelli-
siä ilmi-
öitä ja 
kulttuu-
rimaise-
mia 
sekä 
ymmär-
tämään 
erilaisia 
kulttuu-
reja, 
elinkei-
noja ja 
ihmis-
ten elä-
mää 
Suo-
messa ja 
maapal-
lon eri 
alueilla 

S1–S6 Oppilas op-
pii ihmis-
maantie-
teellisten 
ilmiöiden 
vaikutuk-
sia. Hän 
oppii kult-
tuurien 
piirteiden 
ja kulttuu-
rimaise-
mien vaih-
telua Suo-
messa ja 
maapallon 
eri alueilla. 

Ihmis-
maantie-
teellisten 
ilmiöiden 
tuntemus 

Oppilas 
osaa ni-
metä joi-
takin ih-
mismaan-
tieteellisiä 
ilmiötä, 
kuten vä-
estö, elin-
keinot, lii-
kenne-
muodot ja 
matkailu 
Suomessa 
ja muualla 
maail-
massa. 

Oppilas 
osaa ni-
metä ja 
antaa esi-
merkkejä 
ihmis-
maantie-
teellisistä 
ilmiöistä 
Suomessa 
ja muualla 
maail-
massa. 
 
Oppilas ni-
meää joi-
takin teki-
jöitä, jotka 
vaikutta-
vat kult-
tuurien 
piirteisiin.  
 
Oppilas 
kuvailee 
erilaisia 
kulttuuri-
maisemia. 

Oppilas osaa 
kertoa ihmis-
maantieteel-
lisistä ilmi-
öistä Suo-
messa ja 
muualla 
maailmassa.  
 
Oppilas ker-
too, millaiset 
tekijät vai-
kuttavat kult-
tuurien piir-
teisiin eri 
alueilla. 
 
Oppilas ver-
tailee kult-
tuurimaise-
mia eri alu-
eilla. 

Oppilas osaa 
selittää erilai-
sista ihmis-
maantieteelli-
sistä ilmiöistä 
Suomessa ja 
muualla maail-
massa ja pe-
rustella syn-
tyyn vaikutta-
neita tekijöitä.  
 
Oppilas kuvai-
lee kulttuurien 
piirteiden 
vaihtelua Suo-
messa ja muu-
alla maail-
massa. 
 
Oppilas selit-
tää, mitkä te-
kijät vaikutta-
vat kulttuuri-
maisemien 
syntyyn Suo-
messa ja muu-
alla maail-
massa. 

T4 kan-
nustaa 
oppi-
lasta 
pohti-
maan 
ihmisen 
toimin-
nan ja 
luon-
nonym-
päristön 
välistä 
vuoro-
vaiku-
tusta 
sekä 

S1–S6 Oppilas op-
pii ihmisen 
toiminnan 
ja luonnon-
ympäristön 
välistä vuo-
rovaiku-
tusta.  
 
Oppilas 
ymmärtää 
luonnonva-
rojen kes-
tävän käy-
tön merki-
tyksen. 

Luonnon ja 
ihmisen 
toiminnan 
välisen 
vuorovai-
kutuksen 
ymmärtä-
minen sekä 
luonnonva-
rojen kes-
tävä käyttö 

Oppilas 
osaa tun-
nistaa, mi-
ten luon-
nonympä-
ristö vai-
kuttaa ih-
misen toi-
mintaan, 
kuten elin-
keinoihin. 
 
Oppilas ni-
meää eri-
laisia luon-
nonvaroja. 

Oppilas 
osaa ku-
vailla, mi-
ten luon-
nonympä-
ristö vai-
kuttaa ih-
misen toi-
mintaan. 
 
Oppilas 
luokittelee 
luonnon-
varoja nii-
den kestä-
vyyden 

Oppilas osaa 
kertoa, mi-
ten luonnon-
ympäristö 
vaikuttaa ih-
misen toi-
mintaan Suo-
messa ja eri 
puolilla maa-
palloa.  
 
Oppilas ker-
too, miksi 
luonnonvaro-
jen kestävä 
käyttö on 
tärkeää. 

Oppilas osaa 
selittää, miten 
luonnonympä-
ristö vaikuttaa 
ihmisen toi-
mintaan ja ni-
meää alueelli-
sia esimerk-
kejä niistä.  
 
Oppilas perus-
telee, miten 
ihmisen toi-
minta aiheut-
taa erilaisia 
ympäristöon-
gelmia. 



508 
 

ymmär-
tämään 
luon-
nonva-
rojen 
kestä-
vän käy-
tön 
merkitys 

näkökul-
masta. 

 
Oppilas osaa 
selittää luon-
nonvarojen 
kestävän 
käytön ja ym-
päristöongel-
mien suhteita 
ja perustella 
luonnonvarjo-
jen kestävän 
käytön merki-
tyksen. 

 
Maantieteelliset taidot 

T5 oh-
jata op-
pilasta 
kehittä-
mään 
maan-
tieteel-
listä 
ajattelu-
taitoa 
sekä ky-
kyä esit-
tää 
maan-
tieteelli-
siä kysy-
myksiä 

S1–S6 Oppilas op-
pii maan-
tieteellisiä 
ajattelutai-
toja.  
 
Oppilas op-
pii esittä-
mään 
maantie-
teellisiä ky-
symyksiä. 

Maantie-
teellinen 
ajattelu-
taito 

Oppilas 
osaa ker-
toa kes-
keisten 
maantie-
teen pe-
ruskäsit-
teiden 
merkityk-
sen.  
 
Oppilas 
kuvailee 
aluetta 
kartoista 
tai ku-
vista. 

Oppilas 
osaa mää-
ritellä 
maantie-
teellisiä 
peruskä-
sitteitä.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
eri alueta-
soja, ku-
ten oma 
lähiympä-
ristö, 
kunta, 
Suomi, Eu-
rooppa ja 
koko maa-
ilma. 
 
Oppilas 
kuvailee 
aluetta 
kartoista 
tai ku-
vista. 
 
Oppilas 
muodos-
taa tarkas-
teltavaan 
aihepiiriin 
liittyviä 

Oppilas osaa 
kuvailla ilmi-
öitä käyttäen 
maantieteen 
peruskäsit-
teitä.  
 
Oppilas ku-
vailee aluei-
den välisiä 
eroja joillakin 
aluetasoilla.  
 
Oppilas esit-
tää maantie-
teellisiä kysy-
myksiä ja 
pohtii vas-
tauksia nii-
hin. 

Oppilas osaa 
selittää ilmi-
öitä käyttä-
mällä tarkoi-
tuksenmukai-
sesti maantie-
teellisiä käsit-
teitä.  
 
Oppilas vertai-
lee maantie-
teellisiä ilmi-
öitä eri alueta-
soilla ja selit-
tää syitä aluei-
den välisiin 
eroihin. 
 
Oppilas esittää 
perusteltuja 
maantieteelli-
siä kysymyksiä 
ja vastauksia 
niihin. 
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yksinker-
taisia 
maantie-
teellisiä 
kysymyk-
siä. 

T6 oh-
jata op-
pilasta 
kehittä-
mään ti-
latajua 
sekä 
symbo-
leiden, 
mitta-
suhtei-
den, 
suun-
tien ja 
etäi-
syyksien 
ymmär-
rystä 

S1–S6 Oppilas op-
pii sovelta-
maan kart-
tataitoja 
käytän-
nössä. 
 
Oppilas op-
pii käyttä-
mään kar-
tan symbo-
leja ja mit-
tasuhteita 
sekä otta-
maan 
suuntia ja 
mittaa-
maan etäi-
syyksiä 

Tilatajun 
kehittymi-
nen 

Oppilas 
osaa il-
mansuun-
nat.  
 
 
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
joitakin 
kartta-
merkkejä. 

Oppilas 
osaa il-
maista 
kohteen 
sijainnin il-
mansuun-
tien 
avulla. 
 
Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
kartta-
merkkejä.  
 
Oppilas 
mittaa ja-
namitta-
kaavan 
avulla 
etäisyyk-
siä. 

Oppilas osaa 
suunnata 
maastokar-
tan todelli-
suuden mu-
kaisesti ja 
liikkua maas-
tossa kartan 
avulla.  
 
Oppilas mit-
taa suhdelu-
kumittakaa-
van avulla 
etäisyyksiä 
kartalla. 

Oppilas osaa 
käyttää tarkoi-
tuksenmukai-
sesti eri kart-
tatyyppejä 
sekä ilma- ja 
satelliittikuvia. 

T7 oh-
jata op-
pilasta 
harjaan-
nutta-
maan 
arkielä-
män 
geome-
diatai-
toja 
sekä lu-
kemaan, 
tulkitse-
maan ja 
laati-
maan 
karttoja 
ja muita 
malleja 
maan-

S1–S6 Oppilas op-
pii geome-
diataitoja. 
 
Oppilas op-
pii luke-
maan, tul-
kitsemaan 
ja laati-
maan kart-
toja ja 
muita mal-
leja maan-
tieteelli-
sistä ilmi-
öistä 

Geomedia-
taidot  

Oppilas 
osaa tun-
nistaa yk-
sinkertai-
sia asioita 
kartoilta, 
diagram-
meista ja 
kuvista. 

Oppilas 
osaa tul-
kita kuvia, 
diagram-
meja, 
karttoja 
sekä kart-
tapalve-
luja maan-
tieteelli-
sistä ilmi-
öistä. 
 
Oppilas 
laatii yk-
sinkertai-
sia kart-
toja ja dia-
grammeja. 

Oppilas osaa 
tulkita kuvia, 
diagram-
meja, kart-
toja, kartta-
palveluja 
sekä muuta 
geomediaa 
maantieteel-
lisistä ilmi-
öistä.  
 
Oppilas laatii 
karttoja, dia-
grammeja 
sekä muita 
maantieteel-
lisiä malleja. 

Oppilas osaa 
tehdä johto-
päätöksiä laa-
timistaan kar-
toista, dia-
grammeista, 
muusta geo-
media-aineis-
tosta sekä 
muista maan-
tieteellisistä 
malleista. 
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tieteelli-
sistä il-
miöistä 

T8 oh-
jata op-
pilasta 
kehittä-
mään 
maan-
tieteelli-
siä tut-
kimus-
taitoja 

S1–S6 Oppilas op-
pii maan-
tieteellisiä 
tutkimus-
taitoja. 

Maantie-
teelliset 
tutkimus-
taidot 

Oppilas 
osallistuu 
pienimuo-
toisen tut-
kimuksen 
toteutuk-
seen ja 
osaa ker-
toa, mitä 
tutkimuk-
sessa on 
tehty. 

Oppilas 
osaa to-
teuttaa 
pienimuo-
toisen 
maantie-
teellisen 
tutkimuk-
sen.  
Oppilas 
osaa valita 
sopivan 
tavan tut-
kimustu-
losten 
esittämi-
seen. 

Oppilas osaa 
toteuttaa 
maantieteel-
lisen tutki-
muksen.  
 
Oppilas ha-
vainnollistaa 
tutkimustu-
loksia geo-
median 
avulla sekä 
esittää tutki-
mustuloksia 
maantie-
teelle omi-
naisella ta-
valla. 

Oppilas osaa 
toteuttaa ra-
kenteeltaan 
selkeän maan-
tieteellisen 
tutkimuksen.  
 
Oppilas ha-
vainnollistaa ja 
esittää tuloksi-
aan monipuo-
lisesti geome-
dian avulla ja 
liittää tutki-
mustulokset 
osaksi maan-
tieteellisiä il-
miöitä. 

T9 har-
jaannut-
taa op-
pilasta 
havain-
noi-
maan 
ympä-
ristöä ja 
siinä ta-
pahtu-
via 
muutok-
sia sekä 
akti-
voida 
oppi-
lasta 
seuraa-
maan 
ajan-
kohtai-
sia ta-
pahtu-
mia 
omassa 
lähiym-
päris-
tössä, 

S1–S6 Oppilas op-
pii havain-
noimaan 
ympäristöä 
ja siinä ta-
pahtuvia 
muutoksia 
erityisesti 
ilmaston-
muutosta 
ja luonnon 
monimuo-
toisuuden 
heikkene-
mistä.  
 
Oppilas op-
pii seuraa-
maan ajan-
kohtaisia 
tapahtumia 
omassa lä-
hiympäris-
tössä, Suo-
messa ja 
koko maail-
massa. 

Ympäristö-
lukutaito ja 
ympäristön 
muutosten 
arvioimi-
nen 

Oppilas 
osallistuu 
kenttätut-
kimuksiin 
ohjatusti.  
 
Oppilas 
osaa tun-
nistaa ym-
päristön 
muutok-
sia. 

Oppilas 
osallistuu 
kenttätut-
kimuksiin 
itsenäi-
sesti oh-
jeen mu-
kaan.  
 
Oppilas 
osaa ha-
vainnoida 
ympäris-
tön muu-
toksia, ku-
ten ilmas-
tonmuu-
tosta ja 
luonnon 
monimuo-
toisuuden 
heikkene-
mistä Suo-
messa ja 
muualla 
maail-
massa, ja 

Oppilas osal-
listuu kenttä-
tutkimuksiin 
ja kytkee ha-
vaintoja 
opettajan 
ohjaamana 
käsiteltävään 
ilmiöön.  
 
Oppilas osaa 
kertoa ympä-
ristön muu-
toksista ja ni-
meää syitä 
keskeisimpiin 
ympäristön 
muutoksiin.  
 
Oppilas seu-
raa maantie-
teellisiin ilmi-
öihin liittyviä 
ajankohtaisia 
tapahtumia 
ja selittää joi-
denkin ta-
pahtumien 
taustoja. 

Oppilas osallis-
tuu kenttätut-
kimuksiin ja 
kytkee havain-
toja käsiteltä-
vään ilmiöön. 
 
Oppilas osaa 
selittää syitä 
ympäristön 
muutosten 
taustalla.  
 
Oppilas arvioi 
kriittisesti seu-
raamiensa 
maantieteellis-
ten tapahtu-
mien vaikutuk-
sia omassa lä-
hiympäris-
tössä, Suo-
messa tai koko 
maailmassa. 
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Suo-
messa ja 
koko 
maail-
massa 

antaa esi-
merkkejä 
näistä.  
 
Oppilas 
seuraa 
maantie-
teellisiin il-
miöihin 
liittyviä 
ajankoh-
taisia ta-
pahtumia 

T10 tu-
kea op-
pilasta 
kehittä-
mään 
vuoro-
vaiku-
tus- ja 
ryhmä-
työtai-
toja 
sekä ar-
gumen-
toimaan 
ja esit-
tämään 
selkeästi 
maan-
tieteel-
listä tie-
toa 

S1–S6 Oppilas op-
pii vuoro-
vaikutus- ja 
ryhmätyö-
taitoja ja 
reflektoi-
maan 
omaa toi-
mintaansa 
ryhmän jä-
senenä. 
Hän oppii 
argumen-
toimaan ja 
esittämään 
maantie-
teellistä 
tietoa sel-
keästi. 

Ryhmässä 
työskente-
lyn, maan-
tieteellisen 
tiedon esit-
tämisen ja 
argumen-
toinnin tai-
dot 

Oppilas 
osaa toi-
mia ohja-
tusti 
osana ryh-
mää. 
 
Oppilas 
erottaa 
toisistaan 
maantie-
teellisen 
tiedon ja 
mielipi-
teen. 

Oppilas 
osaa toi-
mia ryh-
män jäse-
nenä.  
 
Oppilas 
esittää 
maantie-
teellistä 
tietoa 
omin sa-
noin.  
 
Oppilas 
kuuntelee 
toisten nä-
kemyksiä 
ja esittää 
omia nä-
kemyksi-
ään maan-
tieteelli-
sistä asi-
oista. 

Oppilas osaa 
toimia raken-
tavasti ryh-
män jäse-
nenä. 
 
Oppilas esit-
tää maantie-
teellistä tie-
toa oppiai-
neelle omi-
naisella ta-
valla.  
 
Oppilas esit-
tää peruste-
luja omille 
näkemyksil-
leen maan-
tieteellisistä 
asioista. 

Oppilas osaa 
toimia kannus-
tavana ryh-
män jäsenenä. 
 
Oppilas perus-
telee esittä-
määnsä maan-
tieteellistä tie-
toa.  
 
Oppilas perus-
telee maantie-
teellisen tie-
don pohjalta 
johdonmukai-
sesti omia nä-
kemyksiään 
maantieteelli-
sistä asioista. 

T11 oh-
jata op-
pilasta 
vaali-
maan 
luontoa, 
raken-
nettua 
ympä-
ristöä ja 
niiden 
moni-

S1–S6 Oppilas op-
pii osallis-
tumisen ja 
vaikuttami-
sen taitoja 
eri alueta-
soilla. 

Osallistu-
mis- ja vai-
kuttamis-
taitojen so-
veltaminen 
eri alueta-
soilla. 

Oppilas 
osallistuu 
ohjatusti 
lähiympä-
ristön vaa-
limiseen, 
kuten viih-
tyisyyden 
tai turval-
lisuuden 
paranta-
miseen tai 

Oppilas 
osallistuu 
lähiympä-
ristön vaa-
limiseen.  
 
Oppilas 
antaa esi-
merkkejä 
tavoista 
osallistua 
ja vaikut-

Oppilas osaa 
ohjatusti 
suunnitella ja 
osallistuu lä-
hiympäristön 
vaalimiseen.  
 
Oppilas selit-
tää, miten 
voi osallistua 
ja vaikuttaa 
lähiympäris-

Oppilas osaa 
suunnitella 
keinoja lä-
hiympäristön 
vaalimiseen ja 
toteuttaa 
niistä jonkin.  
 
Oppilas vertai-
lee ja arvioi eri 
osallistumisen 
ja vaikuttami-
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muotoi-
suutta 
sekä 
vahvis-
taa op-
pilaan 
osallis-
tumisen 
ja vai-
kuttami-
sen tai-
toja 

ympäris-
tön moni-
muotoi-
suuden 
säilyttämi-
seen. 

taa lä-
hiympäris-
töön, glo-
baaleihin 
ilmiöihin 
ja alueelli-
siin kehi-
tyskysy-
myksiin. 

töön, globaa-
leihin ilmiöi-
hin ja alueel-
lisiin kehitys-
kysymyksiin. 

sen tapoja lä-
hiympäris-
töön, globaa-
leihin ilmiöihin 
ja alueellisiin 
kehityskysy-
myksiin. 

 
Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 
 

T12 tu-
kea op-
pilasta 
kasva-
maan 
aktii-
viseksi, 
vastuul-
lisesti 
toimi-
vaksi ja 
kestä-
vään 
elämän-
tapaan 
sitoutu-
neeksi 
kansa-
laiseksi 

S1–S6 Oppilas op-
pii kasva-
maan aktii-
viseksi, vas-
tuullisesti 
toimivaksi 
ja kestä-
vään elä-
mäntapaan 
sitoutu-
neeksi kan-
salaiseksi. 

  
Ei käytetä 
arvosanan 
muodos-
tumisen 
perus-
teena. Op-
pilasta oh-
jataan 
pohti-
maan ko-
kemuksi-
aan osana 
itsearvi-
ointia. 

   

T13 oh-
jata op-
pilasta 
arvosta-
maan 
alueel-
lista 
identi-
teetti-
ään 
sekä 
luon-
non, ih-
mistoi-
minnan 
ja kult-
tuurien 

S1–S6 Oppilas op-
pii arvosta-
maan alu-
eellista 
identiteet-
tiään sekä 
luonnon, 
ihmistoi-
minnan ja 
kulttuurien 
moninai-
suutta ja 
kunnioitta-
maan ih-
misoikeuk-

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodos-
tumisen 
perus-
teena. Op-
pilasta oh-
jataan 
pohti-
maan ko-
kemuksi-
aan osana 
itsearvi-
ointia. 
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moni-
nai-
suutta 
ja kun-
nioitta-
maan 
ihmisoi-
keuksia 
kaikki-
alla 
maail-
massa 

sia kaikki-
alla maail-
massa 

 

 

15.4.7 Fysiikka 
 

Fysiikka 

 

Oppiaineen tehtävä  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehit-

tymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian 

asioista ja ilmiöistä.  Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: 

fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoin-

nin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmär-

tämistä. Vuosiluokilla 7–9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajatte-

lun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden osalta kvantitatii-

viselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat oppilaiden ja opet-

tajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mu-

kaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedon-

hankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityk-

sen arviointiin eri tilanteissa.  

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutki-

mukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, 

tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen 

kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opis-

keluun.  

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opinto-

jen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuk-

sia soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan 

fysiikan osaamista. 
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Opetuksen tavoitteet fysiikassa vuosiluokilla 7–9 

 Kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun (T1) 

 Ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoitteita 

omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti (T2) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä 

ja yhteiskunnassa (T3) 

 Ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä ar-

vioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (T4) 

 Kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysy-

myksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi (T5)  

 Ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskente-

lemään turvallisesti ja johdonmukaisesti (T6) 

 Ohjata oppilaita käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvi-

oimaan niitä ja koko tutkimusprosessia (T7) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä 

innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittä-

miseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa (T8) 

 Opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaatiedon ja mittaustulosten hankkimi-

seen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioi-

den avulla (T9) 

 Ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakentei-

taan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä (T10)  

 Ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennus-

teiden tekemisessä (T11) 

 Ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja peruste-

lemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla (T12) 

 Ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteelli-

siä tapoja tuottaa tietoa (T13) 

 Ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuorovaikutuk-

sesta ja liikkeestä sekä sähköstä (T14) 

 Ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa 

sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa, kuten luonnossa, 

elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (T15) 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet fysiikassa vuosiluokilla 7–9  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Fysiikan opetus pohjautuu kokeellisuuteen, jolla oppilasta ohjataan omien havaintojen tekemiseen niin op-

pitunnilla kuin arkipäiväisessä elämässäkin. Havainnoista tehtävillä johtopäätöksillä saadaan muodostettua 

tarkasteltavaa ilmiötä kuvaavia malleja. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaan ajattelu ja johdonmukaisten mielipiteiden esiintuonti kehittyvät yhteistyössä muiden kanssa teh-

tävissä kokeellisissa tutkimuksissa. Fysiikan opiskelussa toiminnallisuus ja ongelmanratkaisu ovat keskiössä.   
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Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Kokeellisissa tutkimuksissa työohjeiden noudattaminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen kehittävät op-

pilaan kykyä huolehtia itsestään ja läheisistään. Toiminnalliset tehtävät rohkaisevat oppilasta käyttämään 

arkipäivän taitoja. 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaan monilukutaito kehittyy fysiikan opiskelussa aineelle tyypillisen merkkikielen sekä tieto- ja viestin-

täteknologisten taitojen kehittyessä. Fysiikan tutkimuksissa oppilas harjoittelee niin tiedon tuottamista, sen 

tulkintaa kuin esittämistäkin. Kokeellisuudella vahvistetaan oppilaan ympäristölukutaitoa. Numeraalista lu-

kutaitoa harjoitetaan esimerkiksi taulukkotietojen käytöllä.   

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tutkivassa työskentelyssä, tiedonhaussa ja tulosten esittämisessä hyödynnetään ja kehitetään oppilaan 

tieto- ja viestintätekniikan taitoja.  

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Kokeellisten työprosessien suunnittelu, hypoteesien asettaminen ja testaaminen sekä johtopäätösten teke-

minen yhteistyössä muiden kanssa valmistaa oppilasta työelämässä tarvittavien taitojen löytymisessä. Op-

pilas oppii suunnittelemaan myös vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Fysiikan tietojen ja taitojen hallinta auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtämisessä. Fysiikan opis-

kelussa oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, 

ympäristölle ja koko yhteiskunnalle. Fysiikan opetus mahdollistaa teknologian kehityksen ymmärryksen niin 

omassa elämässä, kouluyhteisössä kuin yhteiskunnassakin.  

Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksel-

linen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta 

keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteutta-

misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työnte-

kijöitä koskevia rajoituksia. 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta fysiikan ja teknolo-

gian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdol-

lisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7–9 

Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn 

sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille 

muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen 

ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilai-

sissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla 
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voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 

osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan 

vahvistumista. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7–9   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 

tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi 

edetä hierarkkisesti työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista ohjeistettuihin tutkimusteh-

täviin ja lopulta avoimiin tutkimuksiin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan 

ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannus-

tava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuk-

sien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittä-

mishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten 

sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn lop-

puun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja 

kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvi-

oinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt fysiikan tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on fysiikan tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pää-

osin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen 

kokonaisarviointi muodostetaan fysiikan oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisäl-

tyy fysiikan päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella fysiikassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, 

ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työs-

kentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen arvosa-

nan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen 

kirjoitettu näkyviin.  
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Fysiikka 7. luokka 

 

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin tutkimuksiin. 

 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestelyitä, havainnoidaan, koo-

taan ja käsitellään tuloksia sekä arvioidaan ja esitetään saatuja tuloksia esimerkiksi taulukoiden ja 

kuvaajien muodossa.   

 Arvioidaan tulosten mielekkyyttä.  

 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa ja kokeellisessa työskentelyssä. 

 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Syvennytään kvalitatiivisella tasolla lämpöilmiöihin, kuten lämpölaajenemiseen ja lämmön siirtymi-

seen.  

 Tutustutaan värähdys- ja aaltoliikkeeseen.  

 Sähkömagneettisen säteilyn lajeista tutustutaan näkyvään valoon.  

 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15)  

 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toi-

minnan ja kehittymisen näkökulmista. 

 Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista. 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Tutustutaan fysiikan luonteeseen tieteenä opiskeltavien sisältöjen kautta.  

 Löydetään energian säilymisen periaate ja tutkitaan lämpöenergian muuttumista muiksi energia-

muodoiksi. 

 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovel-

luksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

Fysiikka 8. luokka 

 

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 
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 Vahvistetaan taitoja kokeellisessa työskentelyssä mekaniikan parissa. 

 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestelyitä, havainnoidaan, koo-

taan ja käsitellään tuloksia sekä arvioidaan ja esitetään saatuja tuloksia esimerkiksi taulukoiden ja 

kuvaajien muodossa.  

 Tulkitaan erilaisia kuvaajia ja tehdään perusteltuja johtopäätöksiä.  

 Arvioidaan tulosten mielekkyyttä.  

 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa ja kokeellisessa työskentelyssä. 

 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Tutustutaan liike- ja potentiaalienergiaan.  

 Mekaaninen energia energian tuotannossa ja energiavarojen kestävä käyttö. 

 Tutustutaan sidottuihin ja vapaisiin energialajeihin, myös energiantuotannon näkökulmasta. 

 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toi-

minnan ja kehittymisen näkökulmista. 

 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Tutustutaan fysiikan luonteeseen tieteenä opiskeltavien sisältöjen kautta.  

 Tutustutaan mekaanisen energian säilymiseen kvalitatiivisesti.  

 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovel-

luksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

  

S5 Vuorovaikutus ja liike (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin.  

 Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja 

niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen.  

 Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti.  

 Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan. 

 

Fysiikka 9. luokka 

 

Fysiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 
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 Valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin sekä avoimiin tutkimuksiin. 

 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestelyitä, havainnoidaan, koo-

taan ja käsitellään tuloksia sekä arvioidaan ja esitetään saatuja tuloksia esimerkiksi taulukoiden ja 

kuvaajien muodossa. 

 Tulkitaan erilaisia kuvaajia ja tehdään perusteltuja johtopäätöksiä. 

 Arvioidaan tulosten mielekkyyttä. 

 Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhaussa ja kokeellisessa työskentelyssä. 

 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Tutustutaan sähköön ja magnetismiin liittyviin ilmiöihin terveyden ja turvallisuuden näkökulmista.  

 Käsitellään sähköturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

 Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin ja niiden terveydellisiin vaikutuksiin. 

 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Tutustutaan sähköenergian tuottamiseen erilaisissa voimalaitoksissa ja tuotetun sähköenergian siir-

tämiseen sekä kestävään energiavarojen käyttöön.  

 Arvioidaan sähköenergian tuottamisen yhteiskunnallista merkitystä ja kulutuksen kustannuksia. 

 Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toi-

minnan ja kehittymisen näkökulmista. 

 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Tutustutaan fysiikan luonteeseen tieteenä opiskeltavien sisältöjen kautta.  

 Energian säilymisen periaate. 

 Maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. 

 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovel-

luksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

S5 Vuorovaikutus ja liike (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutustutaan sähköiseen ja magneettiseen vuorovaikutukseen. 

S6 Sähkö (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä.  

 Tarkastelu ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaa-

malla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia.  
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 Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen.  

 Sähköinen varautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.  
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Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 

 

Opetuksen 
tavoite 

Sisäl-
töalu-
eet 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet 

Arvioin-
nin kohde  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 5  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannus-
taa ja innos-
taa oppilasta 
fysiikan opis-
keluun 

S1–S6 

 

Oppilas 
kokee fy-
siikan 
opiskelun 
mielek-
kääksi. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan fy-
siikan opis-
kelusta 
osana oman 
oppimisensa 
arviointia. 

   

T2 ohjata ja 
kannustaa 
oppilasta 
tunnista-
maan omaa 
fysiikan 
osaamis-
taan, asetta-
maan tavoit-
teita omalle 
työskentelyl-
leen sekä 
työskentele-
mään pitkä-
jänteisesti 

S1–S6 Oppilas 
arvioi 
omaa fy-
siikan 
osaamis-
taan, 
asettaa 
tavoit-
teita 
omalle 
työsken-
telylleen 
ja työs-
kentelee 
pitkäjän-
teisesti. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan fy-
siikan opis-
kelusta 
osana oman 
oppimisensa 
arviointia. 

   

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään fy-
siikan osaa-
misen merki-
tystä omassa 
elämässä, 

S1–S6 Oppilas 
ymmär-
tää fy-
siikan 
osaami-
sen mer-
kitystä 
omassa 

Fysiikan 
merkityk-
sen ym-
märtämi-
nen 

Oppilas tun-
nistaa joi-
denkin ilmi-
öiden liitty-
misen fysiik-
kaan sekä fy-
siikan osaa-

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä arki-
sista tilan-
teista, 
joissa tar-

Oppilas 
selittää 
esimerk-
kien 
avulla, 
millaisista 
fysiikan 
tiedoista 

Oppilas se-
littää esi-
merkkien 
avulla, mil-
laisista fy-
siikan tie-
doista ja tai-
doista on 
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elinympäris-
tössä ja yh-
teiskunnassa 

elämäs-
sään, 
elinympä-
ristössä ja 
yhteis-
kunnassa. 

misen mer-
kityksen jois-
sakin amma-
teissa. 

vitaan fy-
siikan tie-
toja ja tai-
toja.  

 

Oppilas 
osaa ni-
metä am-
matteja, 
joissa tar-
vitaan fy-
siikan 
osaamista. 

ja tai-
doista on 
hyötyä 
omassa 
elinympä-
ristössä. 

 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
fysiikan 
osaami-
sen mer-
kityksestä 
eri amma-
teissa ja 
jatko-
opin-
noissa. 

hyötyä 
omassa elä-
mässä ja yh-
teiskun-
nassa.  

 

Oppilas 
osaa perus-
tella fy-
siikan osaa-
misen mer-
kitystä eri 
ammateissa 
sekä jatko-
opinnoissa. 

T4 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
fysiikan 
osaamistaan 
kestävän tu-
levaisuuden 
rakentami-
sessa sekä 
arvioimaan 
omia valin-
tojaan ener-
giavarojen 
kestävän 
käytön kan-
nalta 

S1–S6 Oppilas 
ymmär-
tää fy-
siikan 
merkityk-
sen kestä-
vän tule-
vaisuu-
den ra-
kentami-
sessa ja 
arvioi 
omia va-
lintojaan 
energia-
varojen 
kestävän 
käytön 
kannalta. 

 

Kestävän 
kehityk-
sen tiedot 
ja taidot 
fysiikan 
kannalta 

Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä 
omista valin-
noistaan, 
joilla on 
merkitystä 
energiavaro-
jen kestävän 
käytön kan-
nalta. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä tilan-
teista, 
joissa fy-
siikkaa tar-
vitaan kes-
tävän tule-
vaisuuden 
rakentami-
sessa. 

 

Oppilas 
osaa ni-
metä joita-
kin hyviä 
ratkaisuja 
energiava-
rojen kes-
tävän käy-
tön kan-
nalta. 

Oppilas 
osaa ku-
vata esi-
merkkien 
avulla, 
miten fy-
siikkaa 
käytetään 
kestävän 
tulevai-
suuden 
rakenta-
misessa. 

 

Oppilas 
osaa ver-
tailla eri-
laisia rat-
kaisuja 
energia-
varojen 
kestävän 
käytön 
kannalta. 

Oppilas pe-
rustelee esi-
merkkien 
avulla, mi-
ten fysiik-
kaa käyte-
tään kestä-
vän tulevai-
suuden ra-
kentami-
sessa. 

 

Oppilas 
osaa selit-
tää kestä-
vän tulevai-
suuden ra-
kentami-
seen liitty-
viä syy-seu-
raussuh-
teita ja pe-
rustella eri-
laisia ratkai-
suja ener-
giavarojen 
kestävän 
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käytön kan-
nalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannus-
taa oppilasta 
muodosta-
maan kysy-
myksiä tar-
kasteltavista 
ilmiöistä 
sekä kehittä-
mään kysy-
myksiä edel-
leen tutki-
musten ja 
muun toi-
minnan läh-
tökohdiksi  

S1–S6 Oppilas 
muodos-
taa tutki-
muskysy-
myksiä 
tarkastel-
tavista il-
miöstä. 

 

Kysymys-
ten muo-
dostami-
nen sekä 
tutkimus-
ten ja 
muun toi-
minnan 
suunnit-
telu 

Oppilas tun-
nistaa ilmi-
öitä, joihin 
liittyen voi-
daan kehit-
tää tutki-
muskysy-
myksiä. 

Oppilas 
muodos-
taa tarkas-
teltavaan 
aihepiiriin 
liittyviä̈ yk-
sinkertai-
sia kysy-
myksiä, 
joita voi-
daan kehit-
tää̈ tutki-
musten 
lähtökoh-
diksi. 

 

Oppilas 
muodos-
taa täs-
mennet-
tyjä kysy-
myksiä 
tarkastel-
tavien il-
miöiden 
tutki-
miseksi 
esimer-
kiksi ra-
jaamalla 
muuttu-
jia. 

Oppilas 
muodostaa 
perusteltuja 
kysymyksiä 
tarkastelta-
vista ilmi-
öistä̈ tukeu-
tumalla ai-
kaisempaan 
tietoon il-
miöstä.  

 

Oppilas ke-
hittää̈ kysy-
myksiä̈ tut-
kimusten 
tai muun 
toiminnan 
lähtökoh-
diksi. 

T6 ohjata 
oppilasta to-
teuttamaan 
kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä 
muiden 
kanssa sekä 
työskentele-
mään turval-
lisesti ja joh-
donmukai-
sesti 

S1–S6 Oppilas 
toteuttaa 
kokeellisia 
tutkimuk-
sia yhteis-
työssä 
muiden 
kanssa.  

 

Oppilas 
työskente-
lee turval-
lisesti ja 
johdon-
mukai-
sesti. 

Kokeelli-
sen tutki-
muksen 
toteutta-
minen 

Oppilas osal-
listuu ko-
keelliseen 
työskente-
lyyn havain-
noimalla tut-
kimusten to-
teuttamista 
työturvalli-
suusnäkö-
kohdat huo-
mioon ot-
taen ja pys-
tyy kerto-
maan ha-
vainnois-
taan. 

Oppilas 
osaa 
tehdä̈ ha-
vaintoja ja 
mittauksia 
suunnitel-
maa nou-
dattaen, 
tarvitta-
essa ohja-
tusti. 

 

Oppilas 
työskente-
lee turval-
lisesti mui-
den 
kanssa. 

Oppilas 
työsken-
telee tur-
vallisesti 
sekä te-
kee ha-
vaintoja 
ja mit-
tauksia 
ohjeiden 
tai suun-
nitelman 
mukaan. 

 

Oppilas 
työsken-
telee yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa. 

Oppilas 
työskente-
lee turvalli-
sesti ja joh-
donmukai-
sesti, tarvit-
taessa itse-
näisesti, 
sekä̈ tekee 
havaintoja 
ja mittauk-
sia tarkoi-
tuksenmu-
kaisesti. 

 

Oppilas 
osaa toteut-
taa yhteis-
työssä̈ eri-
laisia tutki-
muksia ja 
tukee muita 
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ryhmän jä-
seniä̈ tarvit-
taessa. 

T7 ohjata 
oppilaita kä-
sittelemään, 
tulkitse-
maan ja esit-
tämään 
omien tutki-
mustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan 
niitä ja koko 
tutkimus-
prosessia 

S1–S6 Oppilas 
käsittelee 
ja analy-
soi tutki-
mustensa 
tuloksia 
sekä ar-
vioi tutki-
muspro-
sessia. 

Tutkimus-
ten tulos-
ten käsit-
tely, esit-
täminen 
ja arvi-
ointi 

Oppilas ku-
vailee tehtyä 
tutkimusta 
ja sen tulok-
sia tukeutu-
malla tutki-
muksessa 
kerättyyn 
tietoon tai 
tehtyihin ha-
vaintoihin.   

Oppilas 
käsittelee 
tutkimuk-
sessa ke-
rättyä tie-
toa, esit-
tää tutki-
musten 
tuloksia 
ohjeiden 
mukaisesti 
ja tekee 
yksinker-
taisia joh-
topäätök-
siä. 

 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä tulos-
ten oikeel-
lisuuteen 
ja luotet-
tavuuteen 
vaikutta-
vista teki-
jöistä. 

Oppilas 
käsittelee 
ja esittää 
tutkimus-
ten tulok-
sia sekä 
tekee joh-
topäätök-
siä. 

 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
tulosten 
oikeelli-
suuteen 
ja luotet-
tavuu-
teen sekä 
tutkimus-
prosessin 
toimivuu-
teen vai-
kuttavista 
tekijöistä. 

Oppilas kä-
sittelee, 
tulkitsee ja 
esittää̈ tut-
kimusten 
tuloksia fy-
siikalle 
ominaisella 
tavalla sekä̈ 
perustelee 
tehtyjä joh-
topäätök-
siä tukeu-
tumalla tut-
kimuksissa 
saatuun ai-
neistoon. 

 

Oppilas 
osaa arvi-
oida sekä 
tuloksia 
että tutki-
musproses-
sia. 

T8 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään tekno-
logisten so-
vellusten toi-
mintaperi-
aatteita ja 
merkitystä 
sekä innos-
taa osallistu-
maan yksin-
kertaisten 
teknologis-
ten ratkaisu-
jen ideoin-
tiin, suunnit-

S1–S6 Oppilas 
ymmärtää 
teknolo-
gisten so-
vellusten 
toiminta-
periaat-
teita ja 
merki-
tystä. Hän 
kehittää ja 
soveltaa 
yksinker-
taisia tek-
nologisia 
ratkaisuja 
yhteis-
työssä 

Teknolo-
ginen 
osaami-
nen ja yh-
teistyö 
teknologi-
sessa on-
gelman-
ratkai-
sussa 

Oppilas tun-
nistaa tek-
nologisten 
sovellusten 
merkityksen 
omassa elä-
mässään ja 
osaa nimetä 
niistä muu-
tamia esi-
merkkejä, 
joissa on so-
vellettu fy-
siikkaa. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä fy-
siikan so-
veltami-
sesta tek-
nologiassa 
ja kuvailla 
näiden 
käyttöä. 

 

Oppilas 
osallistuu 
teknologi-

Oppilas 
osaa ku-
vata fy-
siikkaa 
sovelta-
via tekno-
logisia so-
velluksia 
ja selittää 
niiden 
toiminta-
periaat-
teita. 

 

Oppilas 
osaa kuvata 
fysiikkaa so-
veltavia tek-
nologisia 
sovelluksia, 
selittää nii-
den toimin-
taperiaat-
teita ja pe-
rustella nii-
den merki-
tystä yhteis-
kunnalle. 
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teluun, ke-
hittämiseen 
ja soveltami-
seen yhteis-
työssä mui-
den kanssa 

muiden 
kanssa. 

 

sen ongel-
manratkai-
sun ideoin-
tiin ja 
suunnitte-
luun. 

Oppilas 
työsken-
telee yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa 
yksinker-
taisen fy-
siikkaa 
sovelta-
van tek-
nologisen 
ratkaisun 
ideoin-
nissa, 
suunnit-
telussa, 
kehittä-
misessä 
ja sovel-
tami-
sessa. 

Oppilas toi-
mii teknolo-
gisen ratkai-
sun ideoin-
nissa, suun-
nittelussa, 
kehittämi-
sessä ja so-
veltami-
sessa sekä 
itsenäisesti 
että raken-
tavasti yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa. 

T9 opastaa 
oppilasta 
käyttämään 
tieto- ja vies-
tintätekno-
logiaa tiedon 
ja mittaustu-
losten hank-
kimiseen, 
käsittelemi-
seen ja esit-
tämiseen 
sekä tukea 
oppilaan op-
pimista ha-
vainnollista-
vien simu-
laatioiden 
avulla 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa sekä 
simulaati-
oita 
omassa 
oppimi-
sessaan. 

Tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian 
käyttö 

Oppilas 
käyttää oh-
jatusti tieto- 
ja viestintä-
teknologiaa 
tiedon 
hankkimi-
seen. 

 

Oppilas tu-
tustuu jo-
honkin op-
pimista tu-
kevaan si-
mulaatioon.  

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa tie-
don hank-
kimiseen 
ja esittä-
miseen 
ohjeiden 
mukai-
sesti. 

 

Oppilas 
osaa 
tehdä ha-
vaintoja 
simulaati-
osta. 

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknologi-
sia väli-
neitä tai 
sovelluk-
sia tiedon 
ja mit-
taustulos-
ten hank-
kimiseen, 
käsittele-
miseen ja 
esittämi-
seen. 

 

Oppilas 
osaa 
tehdä ha-
vaintoja 
ja johto-
päätöksiä 
simulaati-
osta. 

Oppilas 
käyttää̈ 
tieto- ja 
viestintä 
teknologisia 
välineitä̈ tai 
sovelluksia 
omatoimi-
sesti tiedon 
ja mittaus-
tulosten 
hankkimi-
seen, käsit-
telemiseen 
ja esittämi-
seen. 

 

Oppilas 
osaa tehdä̈ 
havaintoja 
ja johtopää-
töksiä simu-
laatiosta.  

 

Oppilas 
osaa tehdä 
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yleistyksiä 
simulaation 
avulla. 

Fysiikan tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
fysiikan kä-
sitteitä täs-
mällisesti 
sekä jäsentä-
mään omia 
käsiteraken-
teitaan kohti 
luonnontie-
teellisten 
teorioiden 
mukaisia kä-
sityksiä 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
fysiikan 
käsitteitä 
täsmälli-
sesti sekä  

hyödyn-
tää ajatte-
lussaan 
luonnon-
tieteelli-
siä teori-
oita. 

Käsittei-
den 
käyttö ja 
jäsenty-
minen 

Oppilas selit-
tää fysiikan 
ilmiöitä 
käyttäen joi-
takin fy-
siikan käsit-
teitä. 

Oppilas se-
littää fy-
siikan ilmi-
öitä käyt-
täen fy-
siikan kes-
keisiä kä-
sitteitä. 

Oppilas 
selittää fy-
siikan ilmi-
öitä käyt-
täen fy-
siikan kes-
keisiä kä-
sitteitä. 

 

Oppilas 
osaa yh-
distää toi-
siinsa il-
miön, sii-
hen liitty-
vät omi-
naisuudet 
ja ominai-
suuksia 
kuvaavat 
suureet. 

 

Oppilas se-
littää fy-
siikan ilmi-
öitä käyt-
täen fy-
siikan kes-
keisiä käsit-
teitä täs-
mällisesti. 

 

Oppilas 
osaa yhdis-
tää̈ ilmiöi-
hin liittävät 
ominaisuu-
det ja omi-
naisuuksia 
kuvaavat 
suureet kä-
siteraken-
teeksi. 

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia mal-
leja ilmiöi-
den kuvaa-
misessa ja 
selittämi-
sessä sekä 
ennusteiden 
tekemisessä 

 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
erilaisia 
malleja il-
miöiden 
tarkaste-
lussa. 

Mallien 
käyttämi-
nen 

Oppilas osaa 
antaa joita-
kin esimerk-
kejä ilmiöi-
den kuvaa-
misessa käy-
tetyistä mal-
leista. 

Oppilas 
käyttää yk-
sinkertai-
sia malleja 
ilmiöiden 
kuvaami-
seen ja en-
nusteiden 
tekemi-
seen. 

Oppilas 
käyttää 
yksinker-
taisia mal-
leja ja te-
kee niiden 
pohjalta 
ennus-
teita sekä 
osaa selit-
tää, miten 
malli on 
muodos-
tettu mit-
taustulok-
sista. 

 

Oppilas 
osaa arvi-

Oppilas 
käyttää̈ 
malleja ja 
tekee nii-
den poh-
jalta ennus-
teita sekä̈ 
osaa muo-
dostaa mit-
taustulok-
sista yksin-
kertaisia 
malleja. 

 

Oppilas 
osaa arvi-
oida mallin 
suhdetta 
todellisuu-
teen sekä 
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oida mal-
lin suh-
detta to-
dellisuu-
teen. 

mallin rajoi-
tuksia tai 
puutteita. 

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
ja arvioi-
maan kriitti-
sesti eri tie-
tolähteitä 
sekä ilmaise-
maan ja pe-
rustelemaan 
erilaisia nä-
kemyksiä fy-
siikalle omi-
naisella ta-
valla 

S1–S6 Oppilas 
käyttää ja 
arvioi 
kriittisesti 
eri tieto-
lähteitä 
sekä il-
maisee ja 
peruste-
lee erilai-
sia näke-
myksiä fy-
siikalle 
ominai-
sella ta-
valla. 

Argumen-
tointitai-
dot ja tie-
tolähtei-
den käyt-
täminen 

Oppilas ha-
kee tietoa 
erilaisista 
tietoläh-
teistä̈ ohja-
tusti. 

 

Oppilas ha-
kee tietoa 
erilaisista 
tietoläh-
teistä̈. 

 

Oppilas 
osaa il-
maista eri-
laisia näkö-
kulmia ja 
harjoitte-
lee perus-
telemaan 
niitä̈ fy-
siikalle 
ominai-
sella ta-
valla. 

 

Oppilas 
hakee tie-
toa erilai-
sista tieto-
lähteistä 
ja valitsee 
yleisesti 
luotetta-
vina pidet-
tyjä tieto-
lähteitä.   

 

Oppilas 
osaa il-
maista ja 
perustella 
erilaisia 
näkökul-
mia fy-
siikalle 
ominai-
sella ta-
valla. 

Oppilas ha-
kee tietoa 
erilaisista 
tietoläh-
teistä̈ ja 
osaa pohtia 
tietoläh-
teen luotet-
tavuutta. 

 

Oppilas 
osaa il-
maista ja 
perustella 
erilaisia nä-
kökulmia 
fysiikalle 
ominaisella 
tavalla sekä̈ 
vertailla 
keskenään 
ristiriitaisia 
näkökul-
mia. 

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmotta-
maan luon-
nontieteelli-
sen tiedon 
luonnetta ja 
kehittymistä 
sekä tieteel-
lisiä tapoja 
tuottaa tie-
toa  

S1, S4 Oppilas 
hahmot-
taa luon-
nontie-
teellisen 
tiedon 
luonnetta 
ja kehitty-
mistä 
sekä tie-
teellisiä 
tapoja 
tuottaa 
tietoa. 

 

 

Luonnon-
tieteelli-
sen tie-
don luon-
teen ja 
tiedon 
tuotta-
mistavan 
hahmot-
taminen 

Oppilas tun-
nistaa ko-
keellisuuden 
fysiikan ta-
pana tuottaa 
luonnontie-
teellistä tie-
toa. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä̈ luon-
nontieteel-
lisen tie-
don kehit-
tymisestä̈ 
ja tieteelli-
sistä̈ ta-
voista 
tuottaa 
tietoa. 

 

Oppilas 
osaa ku-
vailla fy-
siikkaan 
liittyvien 
esimerk-
kien avulla 
luonnon-
tieteelli-
sen tiedon 
luonnetta 
ja kehitty-
mistä. 

 

Oppilas 
osaa ku-
vailla tie-
teellisiä 

Oppilas 
osaa selit-
tää perus-
tellen fysiik-
kaan liitty-
vien esi-
merkkien 
avulla luon-
nontieteel-
lisen tiedon 
luonnetta ja 
kehitty-
mistä̈. 

 

Oppilas 
osaa selit-
tää perus-
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tapoja 
tuottaa 
tietoa. 

tellen tie-
teellisiä̈ ta-
poja tuot-
taa tietoa. 

T14 ohjata 
oppilasta 
saavutta-
maan riittä-
vät tiedolli-
set valmiu-
det jatko-
opintoja var-
ten vuoro-
vaikutuk-
sesta ja liik-
keestä sekä 
sähköstä 

S5, S6 Oppilas 
saavuttaa 
riittävät 
tiedolliset 
valmiudet 
jatko-
opintoja 
varten 
vuorovai-
kutuk-
sesta ja 
liikkeestä 
sekä säh-
köstä. 

Tiedollis-
ten jatko-
opintoval-
miuksien 
saavutta-
minen 
vuorovai-
kutuk-
sesta ja 
liikkeestä 
sekä säh-
köstä 

Oppilas tun-
nistaa joita-
kin vuorovai-
kutukseen ja 
liikkeeseen 
sekä säh-
köön liittyviä 
käsitteitä, il-
miöitä ja 
suureita tu-
tuissa tilan-
teissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää̈ joitakin 
vuorovai-
kutuksen 
ja liikkeen 
sekä̈ säh-
kön keskei-
siä̈ käsit-
teitä̈, oli-
oita, ilmi-
öitä̈, omi-
naisuuksia, 
suureita, 
malleja ja 
lakeja tu-
tuissa ti-
lanteissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää vuoro-
vaikutuk-
sen ja liik-
keen sekä 
sähkön 
keskeisiä 
käsitteitä, 
olioita, il-
miöitä, 
ominai-
suuksia, 
suureita, 
malleja ja 
lakeja tu-
tuissa ti-
lanteissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää̈ vuoro-
vaikutuksen 
ja liikkeen 
sekä̈ sähkön 
keskeisiä̈ 
käsitteitä̈, 
olioita, ilmi-
öitä̈, omi-
naisuuksia, 
suureita, 
malleja ja 
lakeja tu-
tuissa ja so-
veltavissa 
tilanteissa. 

T15 ohjata 
oppilasta so-
veltamaan 
fysiikan tie-
tojaan ja tai-
tojaan mo-
nialaisissa 
oppimisko-
konaisuuk-
sissa sekä 
tarjota mah-
dollisuuksia 
tutustua fy-
siikan sovel-
tamiseen 
erilaisissa ti-
lanteissa, ku-
ten luon-
nossa, elin-
keinoelä-
mässä, jär-
jestöissä tai 
tiedeyhtei-
söissä 

S1–S6 Oppilas 
soveltaa 
fysiikan 
tietojaan 
ja taito-
jaan eri ti-
lanteissa. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen pe-
rusteena. 
Arvioitava 
osaaminen 
sisältyy mui-
den tavoit-
teiden osaa-
misen ku-
vauksiin. 
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15.4.8 Kemia 
 

Kemia  

 

Oppiaineen tehtävä  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehit-

tymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elä-

mässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valin-

toja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestä-

vän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja 

ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtä-

mistä. Vuosiluokilla 7–9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajat-

telun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisem-

mista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä aineen rakenteen 

ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen 

ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotetta-

vuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.  

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkimi-

nen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppi-

misessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja 

yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.  

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opinto-

jen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuk-

sia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan ke-

mian osaamista. 

Opetuksen tavoitteet kemiassa vuosiluokilla 7–9 

 Kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun (T1) 

 Ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoitteita 

omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti (T2) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä 

ja yhteiskunnassa (T3) 

 Ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä ar-

vioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (T4) 

 Kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysy-

myksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi (T5)  

 Ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskente-

lemään turvallisesti ja johdonmukaisesti (T6) 

 Ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvi-

oimaan niitä ja koko tutkimusprosessia (T7) 
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 Ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa so-

veltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden 

kanssa (T8) 

 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimi-

seen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioi-

den avulla (T9) 

 Ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsiterakentei-

taan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä (T10)  

 Ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja kemi-

allisia ilmiöitä (T11) 

 Ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja peruste-

lemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla (T12) 

 Ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteelli-

siä tapoja tuottaa tietoa (T13) 

 Ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja aineiden 

muutoksista (T14) 

 Ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa 

sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, 

elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (T15) 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kemiassa vuosiluokilla 7–9  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Kemian opetus pohjautuu kokeellisuuteen, jolla oppilasta ohjataan omien havaintojen tekemiseen niin op-

pitunnilla kuin arkipäiväisessä elämässäkin. Havainnoista tehtävillä johtopäätöksillä saadaan muodostettua 

tarkasteltavaa ilmiötä kuvaavia malleja. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Oppilaan ajattelu ja johdonmukaisten mielipiteiden esiintuonti kehittyvät yhteistyössä muiden kanssa teh-

tävissä kokeellisissa tutkimuksissa. Kemian opiskelussa toiminnallisuus ja ongelmanratkaisu ovat keskiössä.   

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Kokeellisissa tutkimuksissa työohjeiden noudattaminen ja työturvallisuudesta huolehtiminen kehittävät op-

pilaan kykyä huolehtia itsestään ja läheisistään. Toiminnalliset tehtävät rohkaisevat oppilasta käyttämään 

arkipäivän taitoja. Kemian opiskelussa oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoi-

suutta ja niiden merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja koko yhteiskunnassa. Oppilaiden kanssa 

pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia kestävän kehityk-

sen näkökulmasta. 

Monilukutaito (L4) 

Oppilaan monilukutaito kehittyy kemian opiskelussa aineelle tyypillisen merkkikielen sekä tieto- ja viestin-

täteknologisten taitojen kehittyessä. Kemian tutkimuksissa oppilas harjoittelee niin tiedon tuottamista, sen 

tulkintaa kuin esittämistäkin. Kokeellisuudella vahvistetaan oppilaan ympäristölukutaitoa. Numeraalista lu-

kutaitoa harjoitetaan esimerkiksi taulukkotietojen käytöllä.   
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Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tutkivassa työskentelyssä, tiedonhaussa ja tulosten esittämisessä hyödynnetään ja kehitetään oppilaan 

tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Kemian opiskelu edistää kemianteollisuuden tuntemusta. Kokeellisten työprosessien suunnittelu, hypotee-

sien asettaminen ja testaaminen sekä johtopäätösten tekeminen yhteistyössä muiden kanssa valmistaa op-

pilasta työelämässä tarvittavien taitojen löytymisessä. Oppilas oppii suunnittelemaan vaihtoehtoisia ratkai-

sutapoja. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Kemian tietojen ja taitojen hallinta auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden ymmärtämisessä. Kemian opis-

kelussa oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, 

ympäristölle ja koko yhteiskunnalle.  

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. Tutkimukselli-

nen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta 

keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteutta-

misessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä työturvallisuuslain-

säädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.  

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja teknolo-

gian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdol-

lisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7–9 

Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn 

sekä tunnistamaan oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille 

muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen 

ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilai-

sissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla 

voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 

osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan 

vahvistumista. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7–9   

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat 

tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi 

edetä hierarkkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä 

aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsi-

tyksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava pa-
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laute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lo-

pussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämis-

haasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten si-

sällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, aiheen 

rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn lop-

puun saattamista. Oppilaiden itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja 

kehitetään osana formatiivista arviointia. Opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvi-

oinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt kemian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on kemian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 

saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pää-

osin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen 

kokonaisarviointi muodostetaan kemian oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kom-

pensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisäl-

tyy kemian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

Oppilaan työskentelyn ohjaamisella kemiassa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, 

ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työs-

kentelyn aikana. Päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen arvosa-

nan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole joka tavoitteen kohdalla erikseen 

kirjoitettu näkyviin.  

 

 

Kemia 7. luokka 

 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Harjoitellaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja. 

 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten 

koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. 

 Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (Tavoitteet T1 – T12, T15) 
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 Tutkitaan olomuotojen muutoksia. 

 Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. 

 Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökul-

mista. 

 

S3 Kemia yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Kestävä luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. 

 Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 

 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä.  

 Aineen ja energian säilymisen periaatteet. 

 Luonnon mittasuhteet. 

 Tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutki-

mukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutkitaan seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. 

 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista. 

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.  

 Havainnoidaan reaktionnopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 

 Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 

 

Kemia 8. luokka 

 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Vahvistetaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja. 
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 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestelyjä, havainnoidaan, koo-

taan ja käsitellään tuloksia sekä arvioidaan ja esitetään tuloksia. 

 Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökul-

mista. 

 Tutustutaan kodin kemikaaleihin. 

 Paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. 

 

S3 Kemia yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Kemian ilmiöitä ja sovelluksia ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. 

 Tutustutaan kestävään luonnonvarojen käyttöön ja tuotteiden elinkaariajatteluun. 

 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä.  

 Aineen ja energian säilymisen periaatteet. 

 Luonnon mittasuhteet. 

 Tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutki-

mukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin raken-

teeseen ja jaksolliseen järjestelmään.  

 Käytetään malleja ja simulaatioita yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. 

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.  

 Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 
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Kemia 9. luokka 

 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9 

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Harjoitellaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja. 

 Pohditaan ongelmaa tai ilmiötä, suunnitellaan ja toteutetaan koejärjestelyjä, havainnoidaan, koo-

taan ja käsitellään tuloksia sekä arvioidaan ja esitetään tuloksia. 

 Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

 Tehdään kokonainen tutkimusraportti sähköisesti. 

 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökul-

mista. 

 Tutustutaan kodin kemikaaleihin. 

 

S3 Kemia yhteiskunnassa (Tavoitteet T1 – T12, T15) 

 Kemian ilmiöt ja sovellukset ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. 

 Kestävä luonnonvarojen käyttö ja tuotteiden elinkaariajattelu. 

 Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 

 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana (Tavoitteet T1 – T13, T15) 

 Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä.  

 Aineen ja energian säilymisen periaatteet. 

 Luonnon mittasuhteet. 

 Tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutki-

mukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. 

 Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään 
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 Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin raken-

teeseen ja jaksolliseen järjestelmään.  

 Käytetään malleja ja simulaatioita yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.  

 Tutustutaan metallien ominaisuuksiin. 

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset (Tavoitteet T1 – T12, T14 – T15) 

 Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa.  

 Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 

 Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä.  

 Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.   

 Tutustutaan metallien välisiin reaktioihin. 
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Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit 

 

Opetuksen 
tavoite 

 

Sisäl-
töalu-
eet 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet 

Arvioin-
nin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 9 

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 kannus-
taa ja innos-
taa oppilasta 
kemian opis-
keluun 

S1–S6 

 

Oppilas 
kokee ke-
mian opis-
kelun mie-
lekkääksi. 

 Ei käytetä ar-
vosanan 
muodostami-
sen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan ke-
mian opiske-
lusta osana 
oman oppi-
misensa arvi-
ointia. 

   

T2 ohjata ja 
kannustaa 
oppilasta 
tunnista-
maan omaa 
kemian 
osaamis-
taan, asetta-
maan tavoit-
teita omalle 
työskentelyl-
leen sekä 
työskentele-
mään pitkä-
jänteisesti 

S1–S6 Oppilas 
arvioi 
omaa ke-
mian 
osaamis-
taan, 
asettaa 
tavoit-
teita 
omalle 
työsken-
telylleen 
sekä työs-
kentelee 
pitkäjän-
teisesti. 

 Ei käytetä ar-
vosanan 
muodostami-
sen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan ke-
mian opiske-
lusta osana 
oman oppi-
misensa arvi-
ointia. 

   

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään ke-
mian osaa-
misen merki-
tystä omassa 
elämässä, 

S1–S6 Oppilas 
ymmär-
tää ke-
mian 
osaami-
sen mer-
kitystä 
omassa 

Kemian 
merkityk-
sen ym-
märtämi-
nen 

Oppilas tun-
nistaa joiden-
kin ilmiöiden 
liittymisen 
kemiaan sekä 
kemian osaa-
misen merki-

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä arki-
sista tilan-
teista, 
joissa tar-

Oppilas 
selittää 
esimerk-
kien 
avulla, 
millaisista 
kemian 
tiedoista 

Oppilas se-
littää esi-
merkkien 
avulla, mil-
laisista ke-
mian tie-
doista ja tai-
doista on 
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elinympäris-
tössä ja yh-
teiskunnassa 

elämässä, 
elinympä-
ristössä ja 
yhteis-
kunnassa. 

tyksen joissa-
kin amma-
teissa. 

vitaan ke-
mian tie-
toja ja tai-
toja. 

 

Oppilas 
osaa ni-
metä am-
matteja, 
joissa tar-
vitaan ke-
mian osaa-
mista. 

ja tai-
doista on 
hyötyä 
omassa 
elinympä-
ristössä. 

 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
kemian 
osaami-
sen mer-
kityksestä 
eri am-
mateissa 
ja jatko-
opin-
noissa. 

hyötyä 
omassa elä-
mässä ja yh-
teiskun-
nassa.  

 

Oppilas 
osaa perus-
tella kemian 
osaamisen 
merkitystä 
eri amma-
teissa sekä 
jatko-opin-
noissa. 

T4 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
kemian 
osaamistaan 
kestävän tu-
levaisuuden 
rakentami-
sessa sekä 
arvioimaan 
omia valin-
tojaan luon-
nonvarojen 
kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
elinkaaren 
kannalta 

S1–S6 Oppilas 
ymmär-
tää ke-
mian 
merkityk-
sen kestä-
vän tule-
vaisuu-
den ra-
kentami-
sessa 
sekä ar-
vioi omia 
valinto-
jaan luon-
nonvaro-
jen kestä-
vän käy-
tön ja 
tuotteen 
elinkaa-
ren kan-
nalta. 

Kestävän 
kehityk-
sen tie-
dot ja tai-
dot ke-
mian kan-
nalta 

Oppilas osaa 
antaa esi-
merkkejä 
omista valin-
noistaan, 
joilla on mer-
kitystä luon-
nonvarojen 
kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
elinkaaren 
kannalta. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä̈ tilan-
teista, 
joissa ke-
miaa tarvi-
taan kestä-
vän tule-
vaisuuden 
rakentami-
sessa. 

 

Oppilas 
osaa ni-
metä̈ joita-
kin hyviä̈ 
ratkaisuja 
luonnon-
varojen 
kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
elinkaaren 
kannalta. 

 

Oppilas 
osaa ku-
vata esi-
merkkien 
avulla, mi-
ten ke-
miaa käy-
tetään 
kestävän 
tulevai-
suuden 
rakenta-
misessa. 

 

Oppilas 
osaa ver-
tailla eri-
laisia rat-
kaisuja 
luonnon-
varojen 
kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
elinkaa-
ren kan-
nalta. 

Oppilas pe-
rustelee esi-
merkkien 
avulla, mi-
ten kemiaa 
käytetään 
kestävän 
tulevaisuu-
den raken-
tamisessa. 

 

Oppilas 
osaa selit-
tää kestä-
vän tulevai-
suuden ra-
kentami-
seen liitty-
viä syy-seu-
raussuh-
teita ja pe-
rustella eri-
laisia ratkai-
suja luon-
nonvarojen 
kestävän 
käytön ja 
tuotteen 
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 elinkaaren 
kannalta. 

Tutkimisen taidot 

T5 kannus-
taa oppilasta 
muodosta-
maan kysy-
myksiä tar-
kasteltavista 
ilmiöistä 
sekä kehittä-
mään kysy-
myksiä edel-
leen tutki-
musten ja 
muun toi-
minnan läh-
tökohdiksi 

S1–S6 Oppilas 
muodos-
taa tutki-
muskysy-
myksiä 
tarkastel-
tavista il-
miöistä. 

Kysymys-
ten muo-
dostami-
nen sekä 
tutkimus-
ten ja 
muun toi-
minnan 
suunnit-
telu 

Oppilas tun-
nistaa ilmi-
öitä, joita 
voidaan ot-
taa tutkimus-
ten lähtökoh-
diksi. 

Oppilas 
muodos-
taa tarkas-
teltavaan 
aihepiiriin 
liittyviä̈ yk-
sinkertai-
sia kysy-
myksiä, 
joita voi-
daan ke-
hittää̈ tut-
kimusten 
lähtökoh-
diksi. 

Oppilas 
muodos-
taa täs-
mennet-
tyjä kysy-
myksiä 
tarkastel-
tavien il-
miöiden 
tutki-
miseksi 
esimer-
kiksi ra-
jaamalla 
muuttu-
jia. 

Oppilas 
muodostaa 
perustel-
tuja kysy-
myksiä̈ tar-
kastelta-
vista ilmi-
öistä̈ tukeu-
tumalla ai-
kaisempaan 
tietoon il-
miöstä.  

 

Oppilas ke-
hittää̈ kysy-
myksiä̈ tut-
kimusten 
tai muun 
toiminnan 
lähtökoh-
diksi. 

T6 ohjata 
oppilasta to-
teuttamaan 
kokeellisia 
tutkimuksia 
yhteistyössä 
muiden 
kanssa sekä 
työskentele-
mään joh-
donmukai-
sesti ja tur-
vallisesti 

S1–S6 Oppilas 
toteuttaa 
kokeellisia 
tutkimuk-
sia yhteis-
työssä 
muiden 
kanssa.  

 

Oppilas 
työskente-
lee turval-
lisesti ja 
johdon-
mukai-
sesti. 

Kokeelli-
sen tutki-
muksen 
toteutta-
minen 

Oppilas osal-
listuu kokeel-
liseen työs-
kentelyyn ha-
vainnoimalla 
tutkimusten 
toteutta-
mista työtur-
vallisuusnä-
kökohdat 
huomioon 
ottaen ja pys-
tyy kerto-
maan havain-
noistaan. 

Oppilas 
osaa 
tehdä̈ ha-
vaintoja ja 
mittauksia 
suunnitel-
maa nou-
dattaen, 
tarvitta-
essa ohja-
tusti. 

 

Oppilas 
työskente-
lee turval-
lisesti 
muiden 
kanssa. 

Oppilas 
työsken-
telee tur-
vallisesti 
sekä te-
kee ha-
vaintoja 
ja mit-
tauksia 
ohjeiden 
tai suun-
nitelman 
mukaan. 

 

Oppilas 
työsken-
telee yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa. 

  

Oppilas 
työskente-
lee turvalli-
sesti ja joh-
donmukai-
sesti, tarvit-
taessa itse-
näisesti, 
sekä̈ tekee 
havaintoja 
ja mittauk-
sia tarkoi-
tuksenmu-
kaisesti. 

 

Oppilas 
osaa toteut-
taa yhteis-
työssä̈ eri-
laisia tutki-
muksia ja 
tukee muita 
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ryhmän jä-
seniä̈ tarvit-
taessa. 

T7 ohjata 
oppilaita kä-
sittelemään, 
tulkitse-
maan ja esit-
tämään 
omien tutki-
mustensa 
tuloksia sekä 
arvioimaan 
niitä ja koko 
tutkimus-
prosessia 

S1–S6 Oppilas 
käsittelee 
ja analy-
soi tutki-
mustensa 
tuloksia 
sekä ar-
vioi tutki-
muspro-
sessia. 

Tutki-
musten 
tulosten 
käsittely, 
esittämi-
nen ja ar-
viointi 

Oppilas ku-
vailee tehtyä 
tutkimusta ja 
sen tuloksia 
tukeutumalla 
tutkimuk-
sessa kerät-
tyyn tietoon 
tai tehtyihin 
havaintoihin. 

Oppilas 
käsittelee 
tutkimuk-
sessa ke-
rättyä tie-
toa ja esit-
tää tutki-
musten 
tuloksia 
ohjeiden 
mukai-
sesti sekä 
tekee yk-
sinkertai-
sia johto-
päätöksiä. 

 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
tulosten 
oikeelli-
suuteen ja 
luotetta-
vuuteen 
vaikutta-
vista teki-
jöistä. 

Oppilas 
käsittelee 
ja esittää 
tutkimus-
ten tulok-
sia sekä 
tekee joh-
topäätök-
siä. 

 

Oppilas 
osaa an-
taa esi-
merkkejä 
tulosten 
oikeelli-
suuteen ja 
luotetta-
vuuteen 
sekä tutki-
muspro-
sessin toi-
mivuu-
teen vai-
kuttavista 
tekijöistä. 

  

Oppilas kä-
sittelee, 
tulkitsee ja 
esittää̈ tut-
kimusten 
tuloksia ke-
mialle omi-
naisella ta-
valla sekä̈ 
perustelee 
tehtyjä joh-
topäätök-
siä tukeu-
tumalla 
tutkimuk-
sissa saa-
tuun aineis-
toon. 

 

Oppilas 
osaa arvi-
oida sekä̈ 
tuloksia, 
että̈ tutki-
musproses-
sia. 

T8 ohjata 
oppilasta 
hahmotta-
maan ke-
mian sovel-
tamista tek-
nologiassa 
sekä osallis-
tumaan ke-
miaa sovel-
tavien rat-
kaisujen ide-
ointiin, 
suunnitte-
luun, kehit-
tämiseen ja 

S1–S6 Oppilas 
ymmär-
tää ke-
mian so-
velta-
mista tek-
nologi-
assa. 

 

Oppilas 
kehittää ja 
soveltaa 
yksinker-
taisia tek-
nologisia 

Teknolo-
ginen 
osaami-
nen ja yh-
teistyö 
teknolo-
gisessa 
ongel-
manrat-
kaisussa 

Oppilas tun-
nistaa tekno-
logisten so-
vellusten 
merkityksen 
omassa elä-
mässään ja 
osaa nimetä 
niistä muuta-
mia esimerk-
kejä, joissa 
on sovellettu 
kemiaa. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä ke-
mian so-
veltami-
sesta tek-
nologiassa 
ja kuvailla 
niiden 
käyttöä. 

 

Oppilas 
osallistuu 

Oppilas 
osaa ku-
vata ke-
miaa so-
veltavia 
teknologi-
sia sovel-
luksia ja 
selittää 
niiden toi-
mintaperi-
aatteita. 

 

Oppilas 
osaa kuvata 
kemiaa so-
veltavia tek-
nologisia 
sovelluksia, 
selittää nii-
den toimin-
taperiaat-
teita sekä 
perustella 
niiden mer-
kitystä yh-
teiskun-
nalle. 
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soveltami-
seen yhteis-
työssä mui-
den kanssa 

ratkaisuja 
yhteis-
työssä 
muiden 
kanssa. 

 

kemiaa so-
veltavan 
ongelman-
ratkaisun 
ideointiin 
ja suunnit-
teluun. 

Oppilas 
työskente-
lee yhteis-
työssä 
muiden 
kanssa yk-
sinkertai-
sen ke-
miaa so-
veltavan 
ratkaisun 
ideoin-
nissa, 
suunnitte-
lussa, ke-
hittämi-
sessä ja 
soveltami-
sessa.  

 

Oppilas toi-
mii kemiaa 
soveltavan 
ratkaisun 
ideoinnissa, 
suunnitte-
lussa, kehit-
tämisessä ja 
soveltami-
sessa sekä 
itsenäisesti 
että raken-
tavasti yh-
teistyössä 
muiden 
kanssa. 

T9 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
tieto- ja vies-
tintätekno-
logiaa tiedon 
ja tutkimus-
tulosten 
hankkimi-
seen, käsit-
telemiseen 
ja esittämi-
seen sekä tu-
kea oppilaan 
oppimista 
havainnollis-
tavien simu-
laatioiden 
avulla 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa sekä 
simulaati-
oita 
omassa 
oppimi-
sessaan. 

Tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian 
käyttö 

Oppilas käyt-
tää ohjatusti 
tieto- ja vies-
tintätekno-
logiaa tiedon 
hankkimi-
seen. 

 

Oppilas tu-
tustuu jo-
honkin oppi-
mista tuke-
vaan simu-
laatioon. 

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa tie-
don hank-
kimiseen 
ja esittä-
miseen 
ohjeiden 
mukai-
sesti. 

 

Oppilas 
osaa 
tehdä ha-
vaintoja 
simulaati-
osta. 

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gisia väli-
neitä tai 
sovelluk-
sia tiedon 
ja tutki-
mustulos-
ten hank-
kimiseen, 
käsittele-
miseen ja 
esittämi-
seen. 

 

Oppilas 
osaa 
tehdä ha-
vaintoja 
ja johto-
päätöksiä 
simulaati-
osta. 

Oppilas 
käyttää̈ 
tieto- ja 
viestintä 
teknologisia 
välineitä̈ tai 
sovelluksia 
omatoimi-
sesti tiedon 
ja tutkimus-
tulosten 
hankkimi-
seen, käsit-
telemiseen 
ja esittämi-
seen. 

 

Oppilas 
osaa tehdä̈ 
havaintoja 
ja johtopää-
töksiä simu-
laatiosta.  

 

Oppilas 
osaa tehdä 
yleistyksiä 
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simulaation 
avulla. 

Kemian tiedot ja niiden käyttäminen 

T10 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
kemian kä-
sitteitä täs-
mällisesti 
sekä jäsentä-
mään omia 
käsiteraken-
teitaan kohti 
luonnontie-
teellisten 
teorioiden 
mukaisia kä-
sityksiä 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
kemian 
käsitteitä 
täsmälli-
sesti ja 
hyödyn-
tää ajatte-
lussaan 
luonnon-
tieteelli-
siä teori-
oita. 

Käsittei-
den 
käyttö ja 
jäsenty-
minen 

Oppilas selit-
tää kemian il-
miöitä käyt-
täen joitakin 
kemian käsit-
teitä. 

Oppilas se-
littää ke-
mian ilmi-
öitä käyt-
täen ke-
mian kes-
keisiä kä-
sitteitä.  

 

 

Oppilas 
selittää 
kemian il-
miöitä 
käyttäen 
kemian 
keskeisiä 
käsitteitä. 

 

Oppilas 
osaa yh-
distää toi-
siinsa il-
miön, sii-
hen liitty-
vät omi-
naisuudet 
ja käsit-
teet. 

Oppilas se-
littää ke-
mian ilmi-
öitä käyt-
täen ke-
mian kes-
keisiä käsit-
teitä täs-
mällisesti. 

 

Oppilas 
osaa yhdis-
tää̈ ilmiöi-
hin liittyvät 
ominaisuu-
det ja käsit-
teet käsite-
raken-
teeksi. 

T11 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia mal-
leja kuvaa-
maan ja se-
littämään ai-
neen raken-
netta ja ke-
miallisia il-
miöitä 

S1–S6 Oppilas 
käyttää 
erilaisia 
malleja ai-
neen ra-
kenteen 
ja kemial-
listen il-
miöiden 
tarkaste-
lussa. 

Mallien 
käyttämi-
nen 

Oppilas tun-
nistaa, että 
malleja käy-
tetään ai-
neen raken-
teen kuvaa-
misessa. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä̈, joissa 
aineen ra-
kennetta 
ja kemialli-
sia ilmiöitä̈ 
kuvataan 
malleilla. 

 

Oppilas 
osaa ku-
vata ai-
neen ra-
kennetta 
ja kemialli-
sia ilmiöitä 
erilaisilla 
malleilla. 

 

Oppilas 
osaa arvi-
oida mal-
lin suh-
detta to-
dellisuu-
teen. 

Oppilas 
osaa kuvata 
ja selittää̈ 
aineen ra-
kennetta ja 
kemiallisia 
ilmiöitä̈ 

käyttämällä 
erilaisia 
malleja. 

 

Oppilas 
osaa arvi-
oida mallin 
suhdetta 
todellisuu-
teen sekä 
mallin rajoi-
tuksia tai 
puutteita. 

T12 ohjata 
oppilasta 
käyttämään 

S1–S6 Oppilas 
käyttää ja 
arvioi 

Argu-
mentoin-
titaidot ja 

Oppilas ha-
kee tietoa 

Oppilas 
hakee tie-

Oppilas 
hakee tie-

Oppilas ha-
kee tietoa 
erilaisista 
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ja arvioi-
maan kriitti-
sesti eri tie-
tolähteitä 
sekä ilmaise-
maan ja pe-
rustelemaan 
erilaisia nä-
kemyksiä ke-
mialle omi-
naisella ta-
valla 

kriittisesti 
eri tieto-
lähteitä 
sekä il-
maisee ja 
peruste-
lee erilai-
sia näke-
myksiä 
kemialle 
ominai-
sella ta-
valla. 

tietoläh-
teiden 
käyttämi-
nen 

erilaisista tie-
tolähteistä̈ 
ohjatusti. 

 

Oppilas tun-
nistaa kemi-
alle ominai-
sella tavalla 
perusteltuja 
näkemyksiä. 

toa erilai-
sista tieto-
lähteistä̈. 

 

Oppilas 
osaa il-
maista eri-
laisia näkö-
kulmia ja 
harjoitte-
lee perus-
telemaan 
niitä̈ kemi-
alle omi-
naisella ta-
valla. 

toa erilai-
sista tieto-
lähteistä 
ja valitsee 
yleisesti 
luotetta-
vina pidet-
tyjä tieto-
lähteitä.  

  

Oppilas 
osaa il-
maista ja 
perustella 
erilaisia 
näkökul-
mia kemi-
alle omi-
naisella ta-
valla. 

tietoläh-
teistä̈ ja 
osaa pohtia 
tietoläh-
teen luotet-
tavuutta. 

 

Oppilas 
osaa il-
maista ja 
perustella 
erilaisia nä-
kökulmia 
kemialle 
ominaisella 
tavalla sekä̈ 
vertailla 
keskenään 
ristiriitaisia 
näkökul-
mia. 

T13 ohjata 
oppilasta 
hahmotta-
maan luon-
nontieteelli-
sen tiedon 
luonnetta ja 
kehittymistä 
sekä tieteel-
lisiä tapoja 
tuottaa tie-
toa 

S1, S4 Oppilas 
hahmot-
taa luon-
nontie-
teellisen 
tiedon 
luonnetta 
ja kehitty-
mistä 
sekä tie-
teellisiä 
tapoja 
tuottaa 
tietoa. 

Luonnon-
tieteelli-
sen tie-
don luon-
teen ja 
tiedon 
tuotta-
mistavan 
hahmot-
taminen 

Oppilas tun-
nistaa ko-
keellisuuden 
kemian ta-
pana tuottaa 
luonnontie-
teellistä tie-
toa. 

Oppilas 
osaa antaa 
esimerk-
kejä̈ luon-
nontieteel-
lisen tie-
don kehit-
tymisestä̈ 
ja tieteelli-
sistä̈ ta-
voista 
tuottaa 
tietoa. 

Oppilas 
osaa ku-
vailla ke-
miaan liit-
tyvien esi-
merkkien 
avulla 
luonnon-
tieteelli-
sen tie-
don luon-
netta ja 
kehitty-
mistä. 

 

Oppilas 
osaa ku-
vailla tie-
teellisiä 
tapoja 
tuottaa 
tietoa. 

Oppilas 
osaa selit-
tää perus-
tellen kemi-
aan liitty-
vien esi-
merkkien 
avulla luon-
nontieteel-
lisen tiedon 
luonnetta ja 
kehitty-
mistä̈. 

 

Oppilas 
osaa selit-
tää̈ perus-
tellen tie-
teellisiä̈ ta-
poja tuot-
taa tietoa. 

T14 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-

S5, S6 Oppilas 
ymmär-
tää perus-

Tiedollis-
ten jatko-
opinto-

Oppilas tun-
nistaa joita-
kin aineen 

Oppilas 
osaa käyt-
tää joitakin 
aineen 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ai-

Oppilas 
osaa käyt-
tää aineen 
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mään perus-
periaatteita 
aineen omi-
naisuuksista, 
rakenteesta 
ja aineiden 
muutoksista 

periaat-
teita ai-
neen omi-
naisuuk-
sista, ra-
kenteesta 
ja ainei-
den muu-
toksista. 

valmiuk-
sien saa-
vuttami-
nen ai-
neen 
ominai-
suuksista, 
raken-
teesta ja 
aineiden 
muutok-
sista 

ominaisuuk-
siin, raken-
teeseen ja ai-
neiden muu-
toksiin liitty-
viä käsitteitä 
ja ilmiöitä tu-
tuissa tilan-
teissa. 

ominai-
suuksien, 
rakentei-
den ja ai-
neiden 
muutosten 
keskeisiä 
käsitteitä, 
ilmiöitä ja 
malleja tu-
tuissa ti-
lanteissa. 

neen omi-
naisuuk-
sien, ra-
kenteiden 
ja ainei-
den muu-
tosten 
keskeisiä 
käsitteitä, 
ilmiöitä ja 
malleja 
tutuissa 
tilan-
teissa. 

ominai-
suuksien, 
rakenteiden 
ja aineiden 
muutosten 
keskeisiä 
käsitteitä, 
ilmiöitä ja 
malleja tu-
tuissa ja so-
veltavissa 
tilanteissa.  

T15 ohjata 
oppilasta so-
veltamaan 
kemian tie-
tojaan ja tai-
tojaan mo-
nialaisissa 
oppimisko-
konaisuuk-
sissa sekä 
tarjota mah-
dollisuuksia 
tutustua ke-
mian sovel-
tamiseen 
erilaisissa ti-
lanteissa, 
kuten luon-
nossa, elin-
keinoelä-
mässä, jär-
jestöissä tai 
tiedeyhtei-
söissä 

S1–S6 Oppilas 
soveltaa 
kemian 
tietojaan 
ja taito-
jaan eri ti-
lanteissa. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Arvi-
oitava osaa-
minen sisäl-
tyy muiden 
tavoitteiden 
osaamisen 
kuvauksiin. 

   

 

15.4.9 Terveystieto 
 

Terveystieto  

 

Oppiaineen tehtävä 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä 

on oppilaiden monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja 
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ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tar-

kastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liit-

tyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. 

Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tukevat ja 

kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet. Ter-

veyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla 

sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien ky-

symysten tarkastelu laajenee ja syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimava-

rana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksi-

löllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi tuetaan turvallisuus-

taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehitty-

mistä. 

Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia tehdä tarkoi-

tuksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tun-

nistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoin-

nin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja 

tutkia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä, tehdä yhteistyötä 

eri oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. 

Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–6 osana ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7–9 opetuksessa syvenne-

tään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa 

pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajatte-

luun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa eri 

vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja siihen liittyvän osaamisen merkitys oppilaiden ikä-

kauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta. 

 

Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuu-

den huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppi-

misen taitojen kehittymiselle. 

Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten 

esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen ja niiden perus-

telemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonai-

suuksien hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eetti-

siä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja. 

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset 

vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee 

huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuu-

den, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tut-

kimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. 
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Oman oppimisympäristön aktiivinen havainnointi, oppilaiden mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja 

työtapojen valintaan sekä voimavaralähtöinen terveyden ja turvallisuuden edistäminen tarjoavat mahdolli-

suuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat samalla yhteenkuulu-

vuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7–9 

Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja elämänti-

lannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kehitykseen, elämäntilantee-

seen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oi-

keutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysy-

myksissä. 

Opetus suunnitellaan siten, että se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja 

muun oppilashuollon kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa-

alueita osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös op-

pilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi terveystiedossa vuosiluokilla 7–9 

Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen 

tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan 

sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa 

ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja ver-

taispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan ar-

voihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, 

miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja eri-

laisia lähteitä käyttäen. 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut ter-

veystiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt terveystiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioin-

nin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa ope-

tussuunnitelmassa. Päättöarvosana on terveystiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun op-

pilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 

6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon oppimäärän tavoitteiden poh-

jalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttami-

nen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoit-

teen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättö-

arvosanaan. 
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Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien 

kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista. Kriteerikuvauk-

sissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

 

Terveystiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

Tavoitteiden pohjalta luodaan ehyitä, ikätasoisesti eteneviä opetuskokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet 

rakentavat monipuolista tietoa ja osaamista terveydestä voimavarana, sen fyysisestä, psyykkisestä ja sosi-

aalisesta osa-alueesta sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Opintokokonaisuuksissa otetaan huomi-

oon elämänkulku, lapsuuden ja nuoruuden kasvu, kehitys sekä niiden kehitystehtävät. Sisältöjen valinnoissa 

hyödynnetään paikallisia ja globaaleja ajankohtaisia aiheita ja sovelletaan niitä tavoitteiden mukaisesti. 

 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

Sisällöissä painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen 

ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänkulun sekä kasvun ja kehityksen ylei-

siä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat 

identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä 

perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuo-

rovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmai-

suun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakenta-

vaan käsittelyyn. 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäise-

vistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tottumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisäl-

löissä perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen moni-

muotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tarkastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja 

yhteisöjä sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, en-

siaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankoh-

taisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta. 

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja 

nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, 

riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan kes-

keiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat. 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

Sisällöissä otetaan esille opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tarkastellessa 

otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 

käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalve-

lut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. 

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotet-

tavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kult-
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tuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertai-

suus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkö-

kulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus. 

 

7.Luokka 

 

7. Luokan tavoitteet: 

T1 Oppilas oppii tarkastelemaan terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kas-

vua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Sisältöalueet: 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

 

T2 Oppilas oppii hyödyntämään tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä erilaisia keinoja ristiriita- ja kriisitilan-

teiden käsittelyyn. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L4 Monilukutaito 

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Sisältöalueet:  

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

 

T3 Oppilas oppii kehittämään itsetuntemustaan ja säätelemään käyttäytymistään ja oppimistaan. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L4 Monilukutaito 
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 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

 

Sisältöalueet:  

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

 

T5 Oppilas oppii tarkastelemaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavia ja vaarantavia teki-

jöitä ja mekanismeja sekä oppii käyttämään niihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L4 Monilukutaito 

Sisältöalueet:  

 S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

 

T11 Oppilas oppii tarkastelemaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edusta-

mia terveyskäsityksiä, tunnistaa niiden merkitystä itselle sekä oppii muodostamaan kuvaa itselle sopivista 

oppimisen keinoista. 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Sisältöalueet: 

 S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri 

 

7. luokan sisällöt: 

Mediataidot ja turvallisuus internetissä 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
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Hyvä mieli 

Arjentaidot: liikunta, uni ja lepo, hygienia 

Liikenneturvallisuus: pyöräily 

 

8. Luokka 

 

8. Luokan tavoitteet: 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, 

kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. 

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä sekä 

niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näi-

hin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edis-

tää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, 

valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksel-

lisiä voimavaroja 

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toimintoja työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaa-

maan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä 

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja 

yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa 

itselle sopivista oppimisen keinoista. 

 

8. Luokan sisällöt: 

Murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 

Seksuaalisuuden kehittyminen 

Kiusaaminen 

Riippuvuus 

Liikennekasvatus 

Mediataidot ja turvallisuus internetissä 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot: tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 

Arjen taitojen syventäminen: laadukas ravitsemus, terveysliikunta 

Seksuaalisuuden portaat: seurustelu 

Seksuaalinen moninaisuus 
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Raskauden ehkäisymenetelmät 

Tartuntataudit ja itsehoito 

Alkoholi ja päihteettömyys 

Ensiaputaidot ja paloturvallisuus 

Kriisit 

 

8. Luokan laaja-alaisen osaamisen tavoitteet: 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

9. Luokka 

 

9 luokan tavoitteet:  

T1 Oppilas oppii tarkastelemaan terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kas-

vua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. 

T4 Oppilas oppii pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä 

terveyden näkökulmasta, sekä oppii luomaan vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilan-

teissa toimimiseen. 

T5 Oppilas oppii tarkastelemaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä vahvistavia ja vaarantavia teki-

jöitä ja mekanismeja sekä oppii käyttämään niihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

T6 Oppilas oppii hakemaan ja käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa sekä oppii toimimaan 

tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa. 

T8 Oppilas oppii tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä sekä 

niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä. 

T9 Oppilas oppii tarkastelemaan ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja viestintäteknologian merki-

tystä terveydelle ja hyvinvoinnille. 

T11 Oppilas oppii tarkastelemaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edusta-

mia terveyskäsityksiä, tunnistaa niiden merkitystä itselle sekä oppii muodostamaan kuvaa itselle sopivista 

oppimisen keinoista. 
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T12 Oppilas oppii arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä oppii tarkastele-

maan yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa 

oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä. 

 

9. luokan sisällöt: 

Arjen taitojen syventäminen: kuntoliikunta, ruoka ja ympäristökuormitus, erityisruokavaliot 

Hyvän mielen eväät 

Stressi 

Raskaus 

Sukupuolitautien ehkäisy 

Seksuaalinen väkivalta 

Huumeiden vaarat 

Tapaturmat 

Ympäristö ja terveys: säteily, ilmansaasteet, puhdas vesi ja ruoka 

Kansantaudit 

Terveydenhuolto Suomessa 

 

Laaja-alaisen osaamisen alueet: 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

L6 Työelämän taidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Arviointi 

 

Tavoite Osaaminen arvo-
sana 5 

Osaaminen arvo-
sana 7 

Osaaminen arvosana 
8 

Osaaminen arvo-
sana 9 
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T1 Oppilas 
oppii tarkas-
telemaan 
terveyden 
laaja-alai-
suutta, ter-
veyden edis-
tämistä sekä 
elämänkul-
kua, kasvua 
ja kehitystä 
voimavara-
lähtöisesti. 

Oppilas osaa ni-
metä yksittäisen 
terveyden osa-
alueen.  
 
Oppilas osaa ni-
metä yksittäisen 
elämänkulun vai-
heen. 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla 
terveyden osa-alu-
eita ja niiden välistä 
yhteyttä sekä antaa 
esimerkin, mitä ter-
veyden edistämisellä 
tarkoitetaan.  
 
Oppilas osaa kuvata 
jotakin elämänkulun 
vaihetta sekä nimetä 
nuoruuden kasvun ja 
kehityksen piirteitä. 

Oppilas osaa kuvata 
terveyden osa-alueet 
ja näiden välistä yh-
teyttä esimerkkien 
avulla sekä kuvata 
esimerkkien avulla, 
mitä terveyden edis-
tämisellä tarkoite-
taan.  
 
Oppilas osaa kuvata 
elämänkulun vaiheita, 
erityisesti nuoruuden 
kehitystä, ja kuvata 
esimerkkien avulla 
terveyden, kasvun ja 
kehityksen merkitystä 
elämän voimavarana. 
 

Oppilas osaa kuvata 
terveyden osa-alu-
eet ja selittää niiden 
välisiä syy-seuraus-
suhteita sekä eri-
tellä, mitä tervey-
den edistämisellä 
tarkoitetaan.  
 
Oppilas osaa eritellä 
elämänkulun eri vai-
heet sekä arvioida 
terveyden merki-
tystä elämän voima-
varana elämänkulun 
eri vaiheissa. 

T2 Oppilas 
oppii hyö-
dyntämään 
tunne- ja 
vuorovaiku-
tustaitoja 
sekä erilaisia 
keinoja risti-
riita- ja kriisi-
tilanteiden 
käsittelyyn. 

Oppilas osaa ni-
metä perustun-
teita ja tietää, 
että ne vaikutta-
vat käyttäytymi-
seen.  
 
Oppilas osaa ni-
metä ristiriitati-
lanteita sekä 
stressin ja krii-
sien piirteitä. 

Oppilas osaa nimetä 
perustunteet sekä 
antaa joitakin esi-
merkkejä tunteiden 
ja käyttäytymisen vä-
lisestä vuorovaiku-
tuksesta.  
 
Oppilas osaa nimetä 
keinoja ristiriitatilan-
teiden selvittämi-
seen ja stressin ja 
kriisien käsittelyyn. 

Oppilas osaa kuvata 
perustunteiden lisäksi 
muita tunteita sekä 
antaa esimerkkejä 
tunteiden ja käyttäy-
tymisen välisestä vuo-
rovaikutuksesta ja 
käyttäytymisen sääte-
lystä.  
 
Oppilas osaa kuvata 
keinoja ja ratkaisuja 
ristiriitatilanteiden 
selvittämiseen sekä 
stressin ja kriisien kä-
sittelyyn. 

Oppilas osaa luoki-
tella erilaisia tun-
teita, analysoida nii-
den taustatekijöitä 
sekä esitellä keinoja 
käyttäytymisen ja 
vuorovaikutuksen 
säätelyyn.  
 
Oppilas osaa luoki-
tella ristiriitatilantei-
den syitä ja esitellä 
perusteltuja keinoja 
ja ratkaisuja ristirii-
tatilanteiden selvit-
tämiseen sekä stres-
sin ja kriisien käsit-
telyyn. 

 T3 Oppilas 
oppii kehit-
tämään itse-
tuntemus-
taan ja sää-
telemään 
käyttäyty-
mistään ja 
oppimistaan. 
 

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsearviointia. 

T4 Oppilas 
oppii pohti-
maan yksilöl-

Oppilas osaa ni-
metä yksilöllisyy-
teen vaikuttavia 

Oppilas osaa kuvata 
yksilöllisyyteen vai-
kuttavia tekijöitä 

Oppilas osaa analy-
soida esimerkkien 
avulla yksilölliseen ke-

Oppilas osaa analy-
soida perustellen 
yksilölliseen kehi-
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lisyyteen, yh-
teisöllisyy-
teen ja yh-
denvertai-
suuteen liit-
tyviä kysy-
myksiä ter-
veyden nä-
kökulmasta 
sekä oppii 
luomaan vas-
tuullisia rat-
kaisuja ih-
misten väli-
sissä vuoro-
vaikutusti-
lanteissa toi-
mimiseen. 

tekijöitä sekä an-
taa yksittäisen 
esimerkin sosiaa-
listen suhteiden 
yhteydestä mie-
len hyvinvointiin 
ja terveyteen.  
 
Oppilas osaa ni-
metä yhdessä 
toimimiseen ja 
vuorovaikutuk-
seen liittyviä eet-
tisiä kysymyksiä 
ja esittää niihin 
ohjatusti ratkai-
suja. 

sekä antaa esimerk-
kejä sosiaalisten suh-
teiden merkityksestä 
mielen hyvinvoin-
nille ja terveydelle.  
 
Oppilas osaa kuvata 
yhdessä toimimiseen 
ja vuorovaikutuk-
seen liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja esittää 
niihin ratkaisuja. 

hitykseen liittyviä ky-
symyksiä terveyden 
näkökulmasta ja ana-
lysoida sosiaalisten 
suhteiden merkitystä 
mielen hyvinvoinnille 
ja terveydelle.  
 
Oppilas osaa analy-
soida yhdessä toimi-
miseen ja vuorovaiku-
tukseen liittyviä eetti-
siä kysymyksiä ja esit-
tää niihin vastuullisia 
ratkaisuja. 

tykseen liittyviä ky-
symyksiä terveyden 
näkökulmasta ja ar-
vioida sosiaalisten 
suhteiden merki-
tystä mielen hyvin-
voinnille ja tervey-
delle.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida yhdessä toimi-
miseen ja vuorovai-
kutukseen liittyviä 
eettisiä kysymyksiä 
sekä arvioida ja pe-
rustella niihin liitty-
viä ratkaisuja. 
 

T5 Oppilas 
oppii tarkas-
telemaan 
fyysistä, 
psyykkistä ja 
sosiaalista 
terveyttä 
vahvistavia 
ja vaaranta-
via tekijöitä 
ja mekanis-
meja sekä 
oppii käyttä-
mään niihin 
liittyviä kä-
sitteitä asi-
anmukai-
sesti. 
 

Oppilas osaa ni-
metä terveyttä 
tukevia ja vaa-
rantavia teki-
jöitä.  
 
Oppilas osaa 
käyttää ohjatusti 
joitakin tervey-
teen ja sairau-
teen liittyviä kä-
sitteitä. 

Oppilas osaa kuvata 
terveyttä tukevia ja 
vaarantavia tekijöitä 
sekä näiden välisiä 
yhteyksiä pääpiirteis-
sään.  
 
Oppilas osaa käyttää 
joitakin terveyteen ja 
sairauteen liittyviä 
käsitteitä asianmu-
kaisesti. 

Oppilas osaa analy-
soida terveyttä tuke-
via ja vaarantavia te-
kijöitä sekä kuvata 
näiden välisiä yhteyk-
siä.  
 
Oppilas osaa käyttää 
terveyteen ja sairau-
teen liittyviä käsit-
teitä pääosin asian-
mukaisesti. 

Oppilas osaa analy-
soida ja arvioida ter-
veyttä tukevia ja 
vaarantavia tekijöitä 
sekä selittää näiden 
välisiä syy-seuraus-
suhteita.  
 
Oppilas osaa käyt-
tää terveyteen ja 
sairauteen liittyviä 
käsitteitä asianmu-
kaisesti. 

T6 Oppilas 
oppii hake-
maan ja 
käyttämään 
terveyteen ja 
sairauteen 
liittyvää tie-
toa sekä op-
pii toimi-
maan tarkoi-
tuksenmu-
kaisesti ter-
veyteen, tur-
vallisuuteen 

Oppilas osaa ha-
kea terveyteen 
liittyvää tietoa 
ohjatusti.  
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin toi-
mintatavan liit-
tyen itsehoitoon, 
avun hakemiseen 
sekä terveyttä ja 
turvallisuutta 
vaarantaviin ti-
lanteisiin. 

Oppilas osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
tietoa muutamista 
lähteistä sekä käyt-
tää tietoa paikoitel-
len asianmukaisesti.  
 
Oppilas osaa nimetä 
toimintatapoja itse-
hoitoon, avun hake-
miseen ja terveyttä 
ja turvallisuutta vaa-
rantaviin tilanteisiin 
liittyen. 

Oppilas osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
tietoa erilaisista läh-
teistä ja käyttää sitä 
pääosin asianmukai-
sesti.  
Oppilas osaa kuvata 
asianmukaisia toimin-
tatapoja itsehoidossa, 
avun hakemisessa ja 
terveyttä ja turvalli-
suutta vaarantavissa 
tilanteissa. 

Oppilas osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
tietoa monipuoli-
sesti eri tietoläh-
teistä, muodostaa 
hakusanoja ja rajata 
tiedonhakua sekä 
käyttää tietoa asian-
mukaisesti.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida erilaisia toimin-
tatapoja itsehoi-
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ja sairauksiin 
liittyvissä ti-
lanteissa. 

dossa, avun hakemi-
sessa ja terveyttä ja 
turvallisuutta vaa-
rantavissa tilan-
teissa. 

T7 Oppilas 
oppii tunnis-
tamaan ja ar-
vioimaan 
omia tervey-
teen ja tur-
vallisuuteen 
liittyviä teki-
jöitä sekä 
oppii pohti-
maan oman 
terveyden 
kannalta 
merkityksel-
lisiä voima-
varoja. 
 

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan koke-
muksiaan osana itsearviointia. 

T8 Oppilas 
oppii tunnis-
tamaan ja 
tarkastele-
maan kriitti-
sesti tervey-
teen ja sai-
rauteen liit-
tyviä ilmiöitä 
sekä niihin 
liittyviä ar-
voja ja nor-
meja sekä 
oppii arvioi-
maan tiedon 
luotetta-
vuutta ja 
merkitystä. 

Oppilas osaa ni-
metä terveystot-
tumusten omak-
sumiseen vaikut-
tavia tekijöitä 
sekä elämänta-
poihin liittyviä 
eettisiä kysymyk-
siä ja antaa esi-
merkin elämän-
tapoihin liittyvien 
valintojen seu-
rauksista.  
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin ter-
veyteen liittyvän 
tiedon luotetta-
vuutta kuvaavan 
tekijän. 

Oppilas osaa kuvata 
terveystottumusten 
omaksumiseen vai-
kuttavia tekijöitä 
sekä elämäntapoihin 
liittyviä eettisiä kysy-
myksiä ja antaa esi-
merkkejä elämänta-
poihin liittyvien va-
lintojen seurauk-
sista.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida ohjatusti ter-
veyteen liittyvän tie-
don luotettavuutta 
muutamien tiedon 
luotettavuutta ku-
vaavien tekijöiden 
pohjalta. 

Oppilas osaa analy-
soida terveystottu-
musten omaksumi-
seen vaikuttavia teki-
jöitä ja selittää ter-
veystottumuksiin liit-
tyvien ilmiöiden muo-
dostumista.  
 
Oppilas osaa kuvata 
elämäntapoihin liitty-
viä eettisiä kysymyk-
siä ja analysoida elä-
mäntapoihin liittyvien 
valintojen seurauksia.  
 
Oppilas osaa arvioida 
terveyteen liittyvän 
tiedon luotettavuutta 
usean tiedon luotet-
tavuutta kuvaavan te-
kijän pohjalta 

Oppilas osaa arvi-
oida terveystottu-
musten omaksumi-
seen vaikuttavia te-
kijöitä ja selittää pe-
rustellen terveystot-
tumuksiin liittyvien 
ilmiöiden muodos-
tumista.  
 
Oppilas osaa analy-
soida elämäntapoi-
hin liittyviä eettisiä 
kysymyksiä sekä ar-
vioida perustellen 
elämäntapoihin liit-
tyvien valintojen 
seurauksia.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida terveyteen liit-
tyvän tiedon luotet-
tavuutta ja käytettä-
vyyttä eri näkökul-
mista. 
 

T9 Oppilas 
oppii tarkas-
telemaan 

Oppilas osaa ni-
metä elinympä-

Oppilas osaa kuvata 
elinympäristön ai-

Oppilas osaa analy-
soida elinympäristön 
aiheuttamia keskeisiä 

Oppilas osaa arvi-
oida elinympäristön 
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ympäristön, 
yhteisöjen, 
kulttuurin, ja 
tieto- ja vies-
tintäteknolo-
gian merki-
tystä tervey-
delle ja hy-
vinvoinnille. 
 

ristön aiheutta-
mia vaikutuksia 
terveyteen sekä 
yhteisöjen, kult-
tuurin tai tvt:n 
yhteyksiä tervey-
teen. 

heuttamia vaikutuk-
sia terveyteen sekä 
antaa esimerkkejä 
yhteisöjen, kulttuu-
rin tai tvt:n yhteyk-
sistä terveyteen. 

suoria ja epäsuoria 
vaikutuksia tervey-
teen sekä selittää yh-
teisöjen, kulttuurin ja 
tvt:n yhteyksiä ter-
veyteen. 

aiheuttamia keskei-
siä suoria ja epäsuo-
ria vaikutuksia ter-
veyteen sekä arvi-
oida yhteisöjen, 
kulttuurin ja tvt:n 
yhteyksiä tervey-
teen. 

T10 Oppilas 
oppii luo-
maan perus-
taa opiskelu-
, toiminta- ja 
työkyvylle ja 
sen ylläpitä-
miselle sekä 
oppii kuvaa-
maan ter-
veyspalvelu-
jen asianmu-
kaista käyt-
töä. 

Oppilas osaa ni-
metä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat 
opiskelu-, toi-
minta- ja työky-
kyyn.  
 
Oppilas osaa ni-
metä oman kou-
lun ja kunnan 
terveyspalveluja. 

Oppilas osaa kuvata 
tekijöitä, jotka vai-
kuttavat opiskelu-, 
toiminta- ja työky-
kyyn.  
 
Oppilas osaa kuvata 
oman koulun ja kun-
nan terveyspalve-
luja. 

Oppilas osaa soveltaa 
tietoa tekijöistä, jotka 
vaikuttavat opiskelu-, 
toiminta- ja työky-
kyyn, esimerkiksi laa-
timalla niitä tukevan 
suunnitelman.  
 
Oppilas osaa kuvata 
yhteiskunnan erilaisia 
terveyspalveluja ja 
antaa esimerkkejä 
siitä, miten niitä voi 
hyödyntää eri tilan-
teissa. 

Oppilas osaa sovel-
taa ja arvioida tie-
toa tekijöistä, jotka 
vaikuttavat opis-
kelu-, toiminta- ja 
työkykyyn, esimer-
kiksi laatimalla niitä 
tukevan perustellun 
suunnitelman.  
 
Oppilas osaa kuvata 
ja arvioida yhteis-
kunnan erilaisia ter-
veyspalveluja ja mi-
ten niitä voi hyödyn-
tää asianmukaisesti 
eri tilanteissa. 
 

T11 Oppilas 
oppii tarkas-
telemaan 
perheen ja 
omaan elä-
mänpiiriin 
kuuluvien ih-
misten ja yh-
teisöjen 
edustamia 
terveyskäsi-
tyksiä, tun-
nistaa niiden 
merkitystä 
itselle sekä 
oppii muo-
dostamaan 
kuvaa itselle 
sopivista op-
pimisen kei-
noista. 
 

Oppilas osaa ku-
vata esimerkin 
avulla, miten 
perhe, lähiyhtei-
söt tai muut sosi-
aaliset yhteisöt 
vaikuttavat käsi-
tyksiin tervey-
destä.  
 
Oppilas osaa ni-
metä omaa oppi-
mistaan tukevan 
tekijän. 

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla, 
miten perhe, lähiyh-
teisöt tai muut sosi-
aaliset yhteisöt vai-
kuttavat käsityksiin 
terveydestä, sekä 
tunnistaa niiden vai-
kutuksen omiin ter-
veyskäsityksiin.  
 
Oppilas osaa nimetä 
omaa oppimistaan 
tukevia tekijöitä. 

Oppilas osaa analy-
soida asianmukaisten 
esimerkkien avulla, 
miten perhe, lähiyh-
teisöt ja muut sosiaa-
liset yhteisöt vaikutta-
vat käsityksiin tervey-
destä, sekä kuvata, 
mikä on niiden merki-
tys omille terveyskäsi-
tyksille.  
 
Oppilas osaa kuvata 
omaa oppimistaan tu-
kevia tekijöitä. 

Oppilas osaa arvi-
oida, miten perhe, 
lähiyhteisöt ja muut 
sosiaaliset yhteisöt 
vaikuttavat käsityk-
siin terveydestä, 
sekä arvioida niiden 
merkitystä omille 
terveyskäsityksille.  
 
Oppilas osaa analy-
soida omaa oppi-
mistaan tukevia te-
kijöitä. 
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T12 Oppilas 
oppii arvioi-
maan kriitti-
sesti tervey-
teen ja sai-
rauteen liit-
tyvää viestin-
tää sekä op-
pii tarkaste-
lemaan yksi-
lön oikeuk-
sia, vastuita 
ja vaikutta-
miskeinoja 
terveyttä ja 
turvalli-
suutta kos-
kevissa asi-
oissa omassa 
oppimisym-
päristössä ja 
lähiyhtei-
söissä. 

Oppilas osaa ni-
metä yksittäisen 
terveysviestin-
nän vaikutuskei-
non tai luotetta-
vuuteen vaikut-
tavan tekijän.  
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin elä-
mäntapojen seu-
rauksen yhteis-
kunnalle tai ym-
päristön tervey-
delle tai turvalli-
suudelle.  
 
Oppilas osaa ni-
metä jonkin kei-
non, miten ter-
veyteen ja turval-
lisuuteen voi-
daan vaikuttaa 
lähiyhteisössä. 

Oppilas osaa analy-
soida ohjatusti ter-
veyteen liittyvän 
viestinnän vaikutus-
keinoja ja luotetta-
vuutta.  
 
Oppilas osaa kuvata 
elämäntapojen seu-
rauksia toisille ihmi-
sille, yhteiskunnalle 
tai ympäristön ter-
veydelle ja turvalli-
suudelle.  
 
Oppilas osaa kuvata 
keinoja, miten ter-
veyteen ja turvalli-
suuteen voidaan vai-
kuttaa lähiyhtei-
sössä. 

Oppilas osaa analy-
soida terveyteen liit-
tyvän viestinnän vai-
kutuskeinoja ja luo-
tettavuutta.  
 
Oppilas osaa analy-
soida elämäntapojen 
seurauksia toisille ih-
misille, yhteiskunnalle 
ja ympäristön tervey-
delle ja turvallisuu-
delle.  
 
Oppilas osaa analy-
soida keinoja, joilla 
terveyteen ja turvalli-
suuteen voidaan vai-
kuttaa lähiyhteisöissä. 

Oppilas osaa arvi-
oida terveyteen liit-
tyvän viestinnän vai-
kutuskeinoja ja luo-
tettavuutta.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida ja perustella 
elämäntapojen seu-
rauksia toisille ihmi-
sille, yhteiskunnalle 
ja ympäristön ter-
veydelle ja turvalli-
suudelle.  
 
Oppilas osaa arvi-
oida ja perustella 
keinoja, joilla lähiyh-
teisöjen ja ympäris-
tön terveyteen ja 
turvallisuuteen voi-
daan vaikuttaa. 

 

 

15.4.10 Uskonto 

 

Uskonto 
 

Oppiaineen tehtävä  

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 

Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- 

ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää 

uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppi-

laita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Ope-

tuksessa pohditaan uskon ja tiedon suhdetta, sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteis-

töä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomus-

ten sisällä, että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja 

toisen pyhää.  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatte-

luun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaiden itse-

tuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus 
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antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen 

ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan 

vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

Vuosiluokilla 7–9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskun-

nallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, 

opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa. 

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin, että uskonnottomuuteen. Opetuk-

sessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetel-

laan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikult-

tuurissa.  

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaat-

teet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja kat-

somusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajan-

kohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta. 

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita 

tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opitta-

vien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käyte-

tään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus 

korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa voi-

daan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- 

tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 7–9 

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden 

erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista 

ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahviste-

taan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 7–9  

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten 

tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on moni-

puolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppi-

määrän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taito-

jen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvi-

oinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuun-

nitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää 
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osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa 

heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

Vuosiluokka 7 

  

Uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuk-

sista sekä vaikutuksista maailmassa. Opetuksessa perehdytään myös mahdollisuuksien mukaan tutustu-

maan pyhiin kohteisiin oman kunnan alueella. 

 

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalle 7 

 

T1 

Oppilas havaitsee uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutuksen sekä tunnistaa uskontoon liittyvän monimuotoi-

suuden. 

 

T2 

Oppilas syventää tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista. 

 

T4 

Oppilas tunnistaa eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistaa uskonnollisia aiheita 

mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

 

T5 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja tieteen kielen 

välisistä eroista. 

 

T7 

Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja 

ohjaajina. Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valinto-

jen perusteina ja ohjaajina. 

 

T8 

Oppilas oppii pohtimaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, 

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin. 

 

T10 

Oppilas kehittää valmiuksiaan rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa nyt ja tulevaisuu-

dessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. 
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S1 

Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. 

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään 

suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti 

luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutki-

taan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Pe-

rehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta lute-

rilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

 

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokalle 7 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Vuosiluokka 8 

 

Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin sekä uskonnottomuuteen. Opetuk-

sessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetel-

laan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikult-

tuurissa. 

 

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalle 8 

 

T1 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa. 

 

T3 

Oppilasta perehtyy uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen.  

 

T4 

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnolli-

sista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa. 
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T8 

Oppilas oppii pohtimaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, 

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin. 

 

T9 

Oppilas harjaantuu analysoimaan eettisiä valintojaan ja niiden vaikutusta hyvinvointiin sekä kehittää val-

miuksiaan toteuttaa kestävää elämäntapaa.  

 

T10 

Oppilas kehittää valmiuksiaan rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa nyt ja tulevaisuu-

dessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. 

 

S2 

Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kult-

tuuriin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä 

uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen 

huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskon-

nollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri 

osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään eku-

menian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa 

ja maailmanrauhaa. 

 

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokalle 8 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L3 Itsensä huolehtiminen ja arjen taidot 

L4 Monilukutaito 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Vuosiluokka 9 

 

Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaat-

teet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja kat-

somusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajan-

kohtaisia eettisiä ongelmia.  
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Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalle 9 

 

T4 

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä uskonnolli-

sista aiheista mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa. 

 

T5 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja 

tieteen kielen välisistä eroista. 

 

T6 

Oppilas perehtyy eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja 

muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin. 

 

T7 

Oppilas pohtii uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja 

ohjaajina. Oppilas osaa kuvailla uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valinto-

jen perusteina ja ohjaajina. 

 

T8 

Oppilas oppii pohtimaan itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, 

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin. 

 

T9 

Oppilas harjaantuu analysoimaan eettisiä valintojaan ja niiden vaikutusta hyvinvointiin sekä kehittää val-

miuksiaan toteuttaa kestävää elämäntapaa. 

 

T10 

Oppilas kehittää valmiuksiaan rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa nyt ja tulevaisuu-

dessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. 

 

S3 

Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisem-

min kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuk-

siin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistuk-

seen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskun-

taan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkastellaan eettisiä 

kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuk-

sia ja niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. 
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Laaja-alainen osaaminen vuosiluokalle 9 

 

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

L4 Monilukutaito 

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys 

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

Arviointikriteerit 9. vuosiluokan päätteeksi 

 

Opetuksen ta-
voitteista joh-
detut oppimi-
sen tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde  

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 7  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 8  

Osaamisen ku-
vaus arvosa-
nalle 9  

Oppilas ym-
märtää uskon-
non ja kulttuu-
rin monipuo-
lista vuorovai-
kutusta ja us-
kontoon liitty-
vää monimuo-
toisuutta. 

 

Uskontojen 
monimuotoi-
suuden sekä 
kulttuuristen ja 
yhteiskunnal-
listen vaikutus-
ten hahmotta-
minen 

 

Oppilas tun-
nistaa ohja-
tusti ympäris-
töstä erilaisia 
uskontoon liit-
tyviä asioita, 
kuten raken-
nuksia ja sym-
boleja.  

Oppilas tunnis-
taa ympäris-
töstä erilaisia 
uskontoon liit-
tyviä asioita.  

 

Oppilas osaa 
yhdistää uskon-
toon liittyviä 
käsitteitä ja il-
miöitä toisiinsa. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä opiskelta-
vaan uskon-
toon liittyvästä 
monimuotoi-
suudesta.  

 

Oppilas osoit-
taa ymmärtä-
vänsä, että us-
konto ja kult-
tuuri ovat vuo-
rovaikutuk-
sessa keske-
nään.  

 

Oppilas tunnis-
taa uskontoi-
hin liittyviä asi-
oita eri kult-
tuureissa ja yh-
teiskunnissa. 

Oppilas osaa 
antaa monipuo-
lisia esimerk-
kejä opiskelta-
van uskonnon 
sisäisestä moni-
muotoisuu-
desta.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
non ja kulttuu-
rin vuorovaiku-
tusta monipuo-
lisesti.  

 

Oppilas tunnis-
taa ja osaa ni-
metä uskontoi-
hin liittyviä asi-
oita eri kulttuu-
reissa ja yhteis-
kunnissa. 
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Oppilas syven-
tää tietojaan 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen vaikutuk-
sista sekä har-
jaantuu hank-
kimaan lisätie-
toa niistä.  

 

Opiskeltavaa 
uskontoa kos-
kevan tiedon 
hallitseminen 

 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin opiskelta-
van uskonnon 
opetuksista 
sekä esimer-
kin sen tär-
keimmistä 
lähteistä.  

 

Oppilas osaa 

kertoa opis-
keltavan us-
konnon syn-
nystä. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä opiskelta-
van uskonnon 
opetuksista.  

 

Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non synnystä, 
lähteistä, vaiku-
tuksista ja le-
vinneisyydestä.  

 

Oppilas osaa 
hankkia annet-
tujen ohjeiden 
mukaan lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta. 

Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non perusope-
tuksista ja tär-
keimpien läh-
teiden sisäl-
löstä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla opis-
keltavan us-
konnon syntyä, 
levinneisyyttä 
ja vaikutuksia 
eri puolilla 
maailmaa.  

 

Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta ja kiin-
nittää huo-
miota tiedon 
lähteiden luo-
tettavuuteen. 

Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon pe-
rusopetuksia 
sekä tärkeim-
pien lähteiden 
sisältöä ja tul-
kintoja. 

 

 Oppilas osaa 
kuvailla opiskel-
tavan uskonnon 
syntyä, kehi-
tystä, levinnei-
syyttä ja vaiku-
tuksia eri puo-
lilla maailmaa.  

 

Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa opiskelta-
vasta uskon-
nosta ja arvi-
oida tiedon läh-
teiden luotetta-
vuutta. 

Oppilas ym-
märtää, mitä 
ovat maail-
manuskonnot, 
uskonnotto-
muus ja katso-
mukset ja mi-
ten ne eroavat 
toisistaan. Hän 
harjaantuu 
hankkimaan li-
sätietoa niistä. 

 

Maailmanus-
kontojen ja eri-
laisten katso-
musten tunte-
minen 

 

Oppilas osaa 
nimetä kaksi 
uskontoa ja 
tunnistaa oh-
jatusti niiden 
keskeisiä piir-
teitä.  

 

Oppilas tun-
nistaa ohja-
tusti uskon-
non ja uskon-
nottomuuden 
eroja. 

Oppilas osaa ni-
metä maail-
manuskontoja 
ja kertoa niiden 
keskeisistä piir-
teistä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
non ja uskon-
nottomuuden 
eroja. 

 

 Oppilas osaa 
hankkia annet-
tujen ohjeiden 
mukaan lisätie-
toa uskon-
noista ja katso-
muksista. 

Oppilas osaa 
kuvailla eri 
maailmanus-
kontojen pää-
piirteitä ja ver-
tailla niitä.  

 

Oppilas osaa 
käyttää käsit-
teitä uskonto, 
uskonnotto-
muus ja katso-
mus mielek-
käissä yhteyk-
sissä.  

 

Oppilas osaa 
hankkia lisätie-

Oppilas osaa 
analysoida eri 
maailmanus-
kontojen pää-
piirteitä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
noissa ja uskon-
nottomuudessa 
vallitsevaa mo-
ninaisuutta.  

 

Oppilas osaa 
hankkia lisätie-
toa uskonnoista 
ja katsomuk-
sista ja kiinnit-
tää huomiota 
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toa uskon-
noista ja katso-
muksista. 

tiedon lähtei-
den luotetta-
vuuteen.  

Oppilas tunnis-
taa ja ymmär-
tää eri uskon-
tojen ja katso-
musten tapoja 
sekä kehittää 
valmiuksiaan 
tunnistaa us-
konnollisia 
symboleita ja 
aiheita medi-
assa, maail-
manpolitii-
kassa, tai-
teessa ja popu-
laarikulttuu-
rissa.  

Uskonnon ja 
kulttuurin luku-
taito 

 

Oppilas tun-
nistaa anne-
tuista esimer-
keistä uskon-
toon liittyviä 
tapoja. 

Oppilas osaa 
kertoa vähin-
tään kolmen 
uskonnon kes-
keisistä ta-
voista.   

 

Oppilas tunnis-
taa annetusta 
materiaalista 
uskonnollisia 
symboleita ja 
aiheita medi-
assa, taiteessa 
ja populaari-
kulttuurissa. 

 

Oppilas osaa 
kuvailla ja ni-
metä eri us-
kontojen ta-
poja ja osaa 
antaa esimer-
kin uskonnot-
tomasta tapa-
kulttuurista.  

 

Oppilas tunnis-
taa ja osaa an-
taa esimerkin 
uskonnollisista 
symboleista ja 
aiheista medi-
assa, maail-
manpolitii-
kassa, tai-
teessa sekä po-
pulaarikulttuu-
rissa. 

Oppilas osaa 
analysoida eri 
uskontojen ta-
poja ja osaa an-
taa esimerkkejä 
uskonnotto-
masta tapakult-
tuurista. 

  

Oppilas tunnis-
taa ja osaa an-
taa esimerkkejä 
uskonnollisista 
symboleista ja 
aiheista medi-
assa, maail-
manpolitii-
kassa, taiteessa 
sekä populaari-
kulttuurissa. 

Oppilas oppii 
tunnistamaan 
ja arvioimaan 
erilaisia argu-
mentaation ta-
poja sekä us-
konnon ja tie-
teen kielen vä-
lisiä eroja. Hän 
kehittää val-
miuksiaan 
kuunnella tois-
ten näkemyk-
siä ja perus-
tella omia nä-
kemyksiään. 

Uskonnollisen 
ja tieteellisen 
kielen erotta-
minen sekä 
ajattelun ja 
vuorovaikutuk-
sen taidot 

 

Oppilas erot-
taa selkeästi 
uskonnollisen 
ja selkeästi 
tieteellisen 
väitteen toi-
sistaan. 

Oppilas tunnis-
taa tieteelliselle 
ja uskonnolli-
selle kielelle 
ominaisia piir-
teitä.  

 

Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyksiä 
ja esittää omia 
näkemyksiään.  

Oppilas tunnis-
taa erilaisia ar-
gumentaation 
tapoja sekä us-
konnon ja tie-
teen kielen vä-
lisiä eroja.  

 

Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyk-
siä ja esittää 
perusteluja 
omille näke-
myksilleen. 

 

Oppilas osaa 
analysoida us-
konnollisten ja 
tieteellisten pe-
rustelujen sekä 
uskonnon ja 
tieteen kielen 
eroja.  

 

Oppilas osaa 
kuunnella tois-
ten näkemyksiä 
ja perustella 
johdonmukai-
sesti omia nä-
kemyksiään. 

Oppilas oppii 
soveltamaan 
eettisen ajatte-
lun keskeisiä 
käsitteitä. Hän 
tietää keskei-

Etiikkaa ja ih-
misoikeuksia 
koskevan tie-
don hallitsemi-
nen 

 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin jostakin ih-
misoikeu-
desta. 

 

Oppilas tunnis-
taa annetuista 
esimerkkitilan-
teista eettisen 
ulottuvuuden 
ja osaa pohtia 

Oppilas osaa 
käyttää etiikan 
keskeisiä käsit-
teitä ja erottaa 

Oppilas osaa 
käyttää etiikan 
keskeisiä käsit-
teitä, pohtia 
eettisiä kysy-
myksiä ja arvi-
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set ihmisoikeu-
det sekä opis-
keltavan us-
konnon ja mui-
den uskonto-
jen ja katso-
musten eetti-
siä periaat-
teita. 

Oppilas osaa 
antaa esimer-
kin opiskelta-
van uskonnon 
eettisistä peri-
aatteista. 

ohjatusti eetti-
siä kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä ihmisoi-
keuksista ja nii-
den merkityk-
sestä.  

 

Oppilas osaa 
kertoa opiskel-
tavan uskon-
non eettisistä 
periaatteista. 

eettiset kysy-
mykset muista 
kysymyksistä.  

 

Oppilas osaa 
pohtia eettisiä 
kysymyksiä ja 
ihmisoikeuk-
sien toteutu-
mista käytän-
nössä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla opis-
keltavan us-
konnon sekä 
jonkun muun 
uskonnon tai 
katsomuksen 
eettisiä peri-
aatteita.  

oida ihmisoi-
keuksien toteu-
tumista käytän-
nössä.  

 

Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon eetti-
siä periaatteita 
ja vertailla niitä 
muiden uskon-
tojen ja katso-
musten keskei-
siin eettisiin pe-
riaatteisiin. 

Oppilas kehit-
tää valmiuksi-
aan pohtia us-
kontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaa-
juista merki-
tystä ihmisten 
valintojen pe-
rusteina ja oh-
jaajina. 

Uskontojen ja 
katsomusten 
merkityksen 
hahmottami-
nen yksilöiden 
elämässä ja 
globaalisti 

 

Oppilas tun-
nistaa anne-
tuista esimer-
keistä uskon-
nollisia ja kat-
somuksellisia 
näkökohtia, 
jotka vaikutta-
vat ihmisten 
valintoihin. 

Oppilas osaa 
antaa esimerk-
kejä uskontojen 
ja katsomusten 
vaikutuksesta 
ihmisten valin-
toihin ja toi-
mintaan. 

Oppilas osaa 
kuvailla uskon-
tojen ja katso-
musten merki-
tystä ihmisten 
valintojen pe-
rusteina ja oh-
jaajina.  

Oppilas osaa 
pohtia uskonto-
jen ja katso-
musten merki-
tystä ihmisten 
valintojen pe-
rusteina ja oh-
jaajina sekä an-
taa tästä esi-
merkkejä eri 
puolilta maail-
maa.  

Oppilas oppii 
pohtimaan it-
senäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa ih-
misyyteen kuu-
luvia elämän-
kysymyksiä, 
ajankohtaisia 
eettisiä kysy-
myksiä ja 
omien arvojen 
suhdetta nii-
hin. 

 

Eettisen ajatte-
lun ja omien 
näkemysten il-
maisemisen 
taidot 

 

Oppilas osaa 
kuvailla jota-
kin eettistä 
kysymystä ja 
jotakin itsel-
leen tärkeää 
arvoa. 

Oppilas tunnis-
taa ja osaa 
pohtia ohjatusti 
ihmisyyteen 
kuuluvia elä-
mänkysymyksiä 
ja joitakin ajan-
kohtaisia eetti-
siä kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla itsel-
leen tärkeitä 
arvoja ja ottaa 
niiden pohjalta 

Oppilas osaa 
pohtia itsenäi-
sesti ja muiden 
kanssa ihmi-
syyteen kuulu-
via elämänky-
symyksiä ja joi-
takin ajankoh-
taisia eettisiä 
kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 
kuvailla itsel-
leen tärkeitä 

Oppilas osaa 
pohtia moni-
puolisesti ihmi-
syyteen kuulu-
via elämänkysy-
myksiä ja ajan-
kohtaisia eetti-
siä kysymyksiä 
itsenäisesti ja 
yhdessä mui-
den kanssa. 

 

Oppilas osaa 
analysoida 
omia arvojaan 
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kantaa eettisiin 
kysymyksiin. 

arvoja ja esit-
tää perustel-
tuja näkemyk-
siä eettisistä 
kysymyksistä. 

sekä tunnistaa 
erilaisten eet-
tisten ratkaisu-
jen taustalla 
vaikuttavia ar-
voja.  

 

Oppilas osaa 
esittää johdon-
mukaisia ja pe-
rusteltuja näke-
myksiä eetti-
sistä kysymyk-
sistä. 

Oppilas har-
jaantuu analy-
soimaan eetti-
siä valintojaan 
ja niiden vaiku-
tusta hyvin-
vointiin sekä 
kehittää val-
miuksiaan to-
teuttaa kestä-
vää elämänta-
paa. 

 

Eettisten valin-
tojen vaikutus-
ten hahmotta-
minen suh-
teessa hyvin-
vointiin ja 

kestävään tule-
vaisuuteen 

Oppilas tun-
nistaa ohja-
tusti eettisten 
valintojen ja 
tekojen seu-
rauksia.  

Oppilas osaa 
kuvailla eettis-
ten valintojen 
vaikutusta hy-
vinvointiin ja 
kestävään tule-
vaisuuteen. 

Oppilas osaa 
analysoida eet-
tisiä valintoja 
sekä niiden 
vaikutuksia hy-
vinvointiin ja 
kestävään tule-
vaisuuteen. 

Oppilas osaa ar-
vioida eettisiä 
valintoja sekä 
antaa esimerk-
kejä niiden vä-
littömistä ja vä-
lillisistä vaiku-
tuksista hyvin-
vointiin ja kes-
tävään tulevai-
suuteen.  

Oppilas kehit-
tää valmiuksi-
aan rakenta-
vaan vuorovai-
kutukseen eri-
laisten ihmis-
ten kanssa nyt 
ja tulevaisuu-
dessa jatko-
opinnoissa, 
työelämässä ja 
vapaa-ajalla. 

 Ei vaikuta ar-
vosanan muo-
dostamisessa. 
Oppilasta oh-
jataan pohti-
maan koke-
muksiaan ja 
valmiuksiaan 
osana itsear-
viointia. 

    

 

 

15.4.11 Elämänkatsomustieto 
 

Elämäkatsomustieto 

 

Oppiaineen tehtävä  
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Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.  Elämän-

katsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja 

tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Kat-

somuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuripe-

rinnön vuorovaikutuksen tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivi-

sesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on 

keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.  

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvait-

sevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demo-

kraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkat-

somustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen li-

säksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomus-

tiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajui-

sena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. 

 

Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimi-

sen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentai-

toja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.  

 

Vuosiluokilla 7–9 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden kykyä 

oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja elämänkatsomuk-

sen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän tietoperustan laajentaminen 

sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen. Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän 

elämän mallien löytämisessä. 

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katso-

muksellisia käsitteitä 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin 

ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan 

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia 

katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutki-

muksen roolia katsomusten arvioinnissa  

S1 L1, L2, L5 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritii-

kin perusteita  

S1, S3 L1, L3 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä 

katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja  

S1, S3 L2, L3, L6, L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja 

sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita  

S1, S2, S3 L1, L2, L4 
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T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenver-

taisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen  

S1, S2, S3 L2, L3, L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 

ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan 

S2, S3 L5, L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestä-

vään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti  

S1, S2, S3 L5, L6, L7 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten 

yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta 

S2, S3 L1, L7 

 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9, paikalliset painotukset 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Tavoitteisiin 

liittyvät si-

sältöalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään kat-

somuksellisia käsitteitä 

7. lk. Tutustutaan elämänkatsomustiedon peruskäsitteisiin ja peilataan 

niitä itseen ja lähielämänpiiriin. 

8. lk. Pohditaan katsomuksellisten käsitteiden suhdetta maailmaan laa-

jemmin. 

9. lk. Sovelletaan katsomuksellisia käsitteitä eri maailmankatsomusten 

suhteen ja omaan katsomukselliseen ajatteluun syvemmin. 

S1 L1, L2, L4 

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuk-

siin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan 

7. lk. Tutustutaan kulttuuriin liittyviin käsitteisiin ja pohditaan omaa 

kulttuuri-identiteettiä. 

8. lk. Tutustutaan erilaisiin vähemmistöihin Suomessa. Pohditaan vä-

hemmistö- ja valtakulttuurin suhdetta Suomessa. 

9. lk. Tutustutaan Unescon maailmanperintöhjelmaan Suomessa ja ul-

komailla. 

S1 L2, L7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnolli-

sia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja 

tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa  

7. lk. Tutustutaan erilaisiin uskonnollisiin ja uskonnottomiin katsomuk-

siin. 

8. lk. Syvennetään tuntemusta keskeisimmistä maailmankatsomuksista 

ja tutustutaan katsomusten tieteelliseen arviointiin. 

9. lk. Tutkitaan keskeisten maailmankatsomuksien kehityskulkua, pää-

piirteitä ja yhteiskunnallisia vaiheita sekä niiden vuorovaikutusta nyky-

maailmassa. Harjoitellaan katsomusten tieteellistä arviointia. 

S1 L1, L2, L5 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokri-

tiikin perusteita 

7. lk. Tutustutaan uskontokritiikin pääperiaatteisiin. Harjoitellaan tie-

donetsintää aiheesta. 

S1, S3 L1, L3 
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8. lk. Pohditaan uskonnollisen ajattelun luonnetta ja  syvennetään tun-

temusta uskontokritiikistä. 

9. lk. Harjoitellaan tieteellistä arviointia uskonnollisen ajattelun ja us-

kontokritiikin suhteen. 

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä 

katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja 

7. lk. Tutustutaan katsomusvapauteen ihmisoikeutena, ja pohditaan 

katsomuksenvapautta omassa elämässä. 

8. lk. Pohditaan katsomusvapautta Suomessa ja länsimaisessa kulttuu-

rissa. 

9. lk. Pohditaan katsomusvapautta globaalina ilmiönä. 

S1, S3 L2, L3, L6, L7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkai-

suja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita  

7. lk. Tutustutaan erilaisiin yksilön/yhteisön valintoihin vaikuttaviin pe-

rusteluihin. Haetaan niihin konkreettisia esimerkkejä. 

8. lk. Pohditaan erilaisten yksilön/yhteisön valintoihin vaikuttavien pe-

rustelujen vaikutusta identiteetin rakentumiseen. 

9. lk. Pohditaan omia katsomuksellisia ratkaisuja yksilön ja yhteiskun-

nan näkökulmasta. 

S1, S2, S3 L1, L2, L4 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhden-

vertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen  

7. lk. Tutustutaan kulttuurin moninaisuuteen Suomessa. Pohditaan, mi-

ten yhdenvertainen kohtelu toteutuu arkielämässä. 

8. lk. Tutustutaan maailman moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen. 

Pohditaan, miten yhdenvertaisuus toteutuu laajemmin yhteiskunnassa. 

9. lk. Käsitellään moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta eettisenä kysy-

myksenä. 

S1, S2, S3 L2, L3, L7 

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja 

ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan 

7. lk. Tutustutaan eettisiin käsitteisiin ja pohditaan tekojen eettisiä ulot-

tuvuuksia arkielämässä. 

8. lk. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja. 

9. lk. Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta. Tutustutaan erilaisiin ym-

päristöetiikan kysymyksiin ja peilataan niitä omiin näkemyksiin. 

S2, S3 L5, L7 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestä-

vään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti  

7. lk. Tutustutaan kestävään kehitykseen ja tutkitaan sen näkymistä 

omassa elämässä. 

8. lk. Pohditaan luonnon ja yhteiskunnan suhdetta paikallisesti ja ylei-

sesti Suomessa. 

9. lk. Tutustutaan Agenda 2030 -toimintaohjelmaan sekä pohditaan sen 

tavoitteiden toteutumista Suomessa sekä globaalisti. Pohditaan ylei-

sesti luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

S1, S2, S3 L5, L6, L7 

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmis-

ten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta 

S2, S3 L1, L7 
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7. lk. Tutustutaan ihmisoikeuksiin ja pohditaan niiden merkitystä arki-

elämässä. 

8. lk. Syvennetään tietoutta ihmisoikeuksista ja tutkitaan niitä historial-

lisesta näkökulmasta. 

9. lk. Pohditaan ihmisoikeustilannetta globaalisti ja perehdytään sosiaa-

lisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin 

ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin. 

 

 

Elämänkatsomustiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9  

 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 

Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Sisältöjen valinnassa pyrkimys yleissivistä-

vään tietoon yhdistetään oppilaiden kokemusmaailmaan ja identiteetin ja elämänkatsomuksen etsintään. 

Olennaista on löytää sisältöjä, joiden kanssa työskenteleminen antaa oppilaalle mahdollisuuden rakentaa 

tiedosta ja omakohtaisesta pohdinnasta katsomuksellista arvostelukykyä. 

 

S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. Käydään op-

pilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suoje-

lemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa medi-

assa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin 

humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen 

käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskun-

nissa. 

 

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtö-

kohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen 

arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin. Sovelletaan 

eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa 

mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tar-

kastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä. 

 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen 

yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaus-

tiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mysti-

seen ja luontokeskeiseen.  Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin 

sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia 

vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

 

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

 

Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin oppimis- ja 

keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Erityisesti kunkin uuden ryh-

män aloittaessa ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Työskentelyssä tue-

taan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Oppilaat elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota 
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erilaiset digitaaliset sovellukset muokkaavat. Siksi elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on olen-

naista, että välitön henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi yhdistyä erilaisten medioiden ja digi-

taalisen vuorovaikutuksen pedagogisesti monipuoliseen hyödyntämiseen. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osalli-

suuden ja minäpystyvyyden kokemusta.  Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee oppilaan hyvinvointia, 

kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä tutkia, jäsentää ja rakentaa 

omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.  Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsit-

teellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen 

kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etene-

miseen otetaan huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7–9 

 

Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja argumentaatioon 

sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskelupro-

sessia ja työn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden rakentamista, aiheen rajaa-

mista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 

saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona elämänkatsomustiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 

oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mu-

kaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon 

kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt elämänkatsomustiedon tavoitteet ja 

niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 

asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.  

 

Päättöarvosana on elämänkatsomustiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarvi-

ointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen 

vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin 

muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä 

muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Elämänkatsomustiedon arvioinnissa painotetaan sitä, että oppiaineessa edistetään oppilaiden kykyä etsiä 

hyvää elämää ja korostetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. 

Elämänkatsomustiedossa tuetaan oppilaan itsenäisen ajattelun ja argumentaation kehitystä ja avointa poh-

diskelemista. Kehitys on koko yläkoulun kestävä jatkumo, mikä otetaan huomioon päättöarviointia annetta-

essa. 
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Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 5  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 7  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 8  

Osaamisen ku-

vaus arvosa-

nalle 9  

T1 Oppilas oppii 

tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 

käyttämään kat-

somuksellisia kä-

sitteitä. 

Käsittei-

den hal-

linta ja so-

veltami-

nen 

Oppilas tunnis-

taa joitakin kat-

somuksellisia 

käsitteitä (ku-

ten elämänkat-

somus, us-

konto, uskon-

nottomuus). 

 

Oppilas osaa 

kuvata maail-

mankatsomuk-

sen, maailman-

kuvan ja elä-

mänkatsomuk-

sen käsitteet. 

 

 

 

Oppilas ymmär-

tää maailman-

katsomuksen, 

maailmankuvan 

ja elämänkatso-

muksen käsit-

teet, tunnistaa 

niiden välisiä 

suhteita ja osaa 

käyttää niitä. 

Oppilas tunnis-

taa, ymmärtää 

ja osaa soveltaa 

katsomukselli-

sia käsitteitä 

omassa katso-

muksellisessa 

ajattelussaan ja 

tuotoksissaan. 

 

T2 Oppilas raken-

taa yleissivistystä 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista ja 

Unescon maail-

manperintöohjel-

masta. 

 

 

Kulttuu-

rien ja kat-

somusten 

tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden kulttuu-

rin perustekijän 

(kuten pukeu-

tuminen, kieli, 

ruoka, juhlat, 

elinkeino, toi-

meentulo, tek-

nologia) ja yh-

den Unescon 

maailmanpe-

rintökohteen. 

Oppilas osaa 

kuvata kahta eri 

kulttuuria tai 

katsomusta 

sekä tunnistaa 

näiden yhtäläi-

syyksiä ja eroja.  

 

Oppilas osaa 

kertoa joistain 

Unescon maail-

manperintöoh-

jelman piir-

teistä ja nimetä 

joitain maail-

manperintö-

kohteita. 

Oppilas osaa 

hankkia tietoa 

erilaisista kult-

tuureista ja kat-

somuksista.  

 

Oppilas osaa 

kertoa Unescon 

maailmanperin-

töohjelman läh-

tökohdista ja ni-

metä joitain 

maailmanperin-

tökohteita. 

 

 

Oppilas ymmär-

tää kulttuurista 

ja katsomuksel-

lista moninai-

suutta sekä 

osaa suhteuttaa 

omaa kulttuu-

rista ja katso-

muksellista ase-

maansa maail-

man kulttuu-

reissa ja perin-

nössä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla Unes-

con maailman-

perintöohjel-

man lähtökoh-

tia ja nimetä 

useimmat koti-

maiset ja joitain 

ulkomaisia 

maailmanperin-

tökohteita. 

T3 Oppilas oppii 

tuntemaan erilai-

sia katsomuksia, 

niiden keski-

näistä vuorovai-

Erilaisten 

katsomus-

ten tunte-

minen ja 

vertailu 

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

kaksi erilaista 

katsomusta 

Oppilas osaa ni-

metä seemiläi-

sen monoteis-

min ja 

Oppilas osaa ni-

metä keskeis-

ten maailman-

katsomusten ja 

kulttuurien tär-

Oppilas ymmär-

tää keskeisten 

maailmankatso-

musten ja kult-

tuurien tär-
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kutusta sekä tie-

don ja tutkimuk-

sen roolia katso-

musten arvioin-

nissa. 

(kuten kristin-

usko, marxismi 

ja veganismi).  

sekulaarin hu-

manismin kes-

keisiä piirteitä.  

 

Oppilas tietää, 

että katsomuk-

sellisia kysy-

myksiä voi lä-

hestyä 

tieteellisesti. 

keimpiä piir-

teitä ja kehitys-

kulkuja, erityi-

sesti seemiläi-

sen monoteis-

min ja sekulaa-

rin humanismin 

historiallisia, 

kulttuurisia ja 

yhteiskunnalli-

sia vaiheita.  

 

Oppilas osaa 

kertoa, miten 

katsomuksia voi 

tarkastella tut-

kivasti ja tie-

teellisesti. 

keimpiä piir-

teitä ja kehitys-

kulkuja, erityi-

sesti seemiläi-

sen monoteis-

min ja sekulaa-

rin humanismin 

historiallisia, 

kulttuurisia ja 

yhteiskunnalli-

sia vaiheita.  

 

Oppilas osaa se-

littää, miten 

katsomuksia voi 

tarkastella tut-

kivasti ja tie-

teellisesti. 

T4 Oppilas oppii 

tutkimaan ja 

pohtimaan us-

konnollisen ajat-

telun ja uskonto-

kritiikin perus-

teita. 

Uskonnol-

lisen ajat-

telun ja 

uskonto-

kritiikin 

tuntemi-

nen 

Oppilas osaa 

ohjatusti hank-

kia informaa-

tiota uskon-

noista ja uskon-

tokritiikistä. 

Oppilas tunnis-

taa, mitä uskon-

nollinen ajat-

telu on, ja tie-

tää, mitä uskon-

tokritiikki tar-

koittaa, sekä 

osaa osittain it-

senäisesti ha-

kea informaa-

tiota asiasta.   

Oppilas osaa se-

littää uskonnol-

lisen ajattelun 

luonnetta ja an-

taa esimerkkejä 

uskontokritiikin 

pääpiirteistä 

sekä hakea in-

formaatiota asi-

asta. 

Oppilas osaa 

eritellä uskon-

nollisen ajatte-

lun luonnetta, 

ymmärtää us-

kontokritiikin 

pääpiirteitä 

sekä osaa itse-

näisesti hakea 

tietoa asiasta. 

T5 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

katsomusvapau-

den ihmisoikeu-

tena sekä pereh-

tyy katsomusva-

pauden turvaa-

misen kansallisiin 

ja kansainvälisiin 

keinoihin  

Katsomus-

vapauden 

merkityk-

sen hah-

mottami-

nen 

Oppilas osaa 

antaa esimer-

kin  

katsomusva-

paudesta.  

Oppilas tunnis-

taa katsomus-

vapauden ih-

misoikeutena.  

 

Oppilas osaa ni-

metä vähintään 

yhden keinon, 

jolla katsomus-

vapautta turva-

taan.  

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä katsomus-

vapaudesta ih-

misoikeutena, 

joistakin katso-

musvapauden 

turvaamisen 

keinoista sekä 

niiden puut-

teista erilaisissa 

tilanteissa. 

Oppilas selittää 

katsomusva-

pauden ihmisoi-

keutena ja joi-

takin katsomus-

vapauden tur-

vaamisen kei-

noista sekä 

osaa eritellä nii-

den puutteita 

erilaisissa tilan-

teissa. 

T6 Oppilas oppii 

hahmottamaan 

erilaisia katso-

Katsomuk-

sellisten 

valintojen 

Oppilas osaa 

kuvata jonkin 

katsomukselli-

sen ratkaisun ja 

Oppilas osaa 

kuvata jonkin 

katsomukselli-

sen ratkaisun ja 

Oppilas osaa 

kuvata erilais-

ten ihmisten 

Oppilas osaa 

eritellä ja arvi-

oida erilaisten 
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muksellisia rat-

kaisuja sekä nii-

den taustalla ole-

via yksilöllisiä ja 

yhteisöllisiä pe-

rusteita 

perustei-

den tar-

kastelu 

ohjatusti ni-

metä jonkin sii-

hen liittyvän 

perusteen  

(kuten se, ettei 

ihminen käytä 

lentokonetta 

eettisistä 

syistä). 

osaa nimetä 

jonkin siihen 

liittyvän yksilöl-

lisen ja yhteisöl-

lisen perusteen. 

 

katsomuksellis-

ten valintojen 

taustalla olevia 

yksilöllisiä ja yh-

teisöllisiä pe-

rusteita. 

 

ihmisten katso-

muksellisten va-

lintojen taus-

talla olevia yksi-

löllisiä ja yhtei-

söllisiä perus-

teita ja osaa 

verrata omia 

katsomukselli-

sia ratkaisujaan 

niihin. 

T7 Oppilas oppii 

hyväksymään ja 

ymmärtämään 

maailman moni-

naisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen kohte-

lun. 

Monikult-

tuurisuu-

den ja yh-

denvertai-

suuden 

hahmotta-

minen 

 

Oppilas osaa 

antaa esimer-

kin maailman 

moninaisuu-

desta sekä kaik-

kien ihmisten 

yhdenvertai-

sesta kohte-

lusta. 

Oppilas osaa 

kuvata maail-

man monimuo-

toisuutta ja an-

taa esimerkkejä 

ihmisten yh-

denvertaisesta 

kohtelusta. 

Oppilas ymmär-

tää maailman 

monimuotoi-

suuden ja kaik-

kien yhdenver-

taisen kohtelun 

merkityksen. 

Oppilas ymmär-

tää ja osaa pe-

rustella maail-

man monimuo-

toisuuden ja 

kaikkien yhden-

vertaisen koh-

telun merkityk-

sen. 

 

T8 Oppilas oppii 

tunnistamaan 

eettisiä ulottu-

vuuksia elämäs-

tään ja ympäris-

töstään sekä ke-

hittää eettistä 

ajatteluaan.  

Eettisen 

ajattelun 

taidot 

Oppilas tunnis-

taa joistain te-

oista eettisen 

ulottuvuuden, 

kuten onko 

teko oikein, 

väärin vai ei 

kumpaakaan. 

Oppilas osaa 

tunnistaa eetti-

siä käsitteitä 

(kuten arvo, 

velvollisuus, oi-

keus, vapaus, 

vastuu, tasa-

arvo ja reiluus).  

 

Oppilas osaa 

perustella eetti-

siä näkemyksi-

ään. 

Oppilas osaa 

käyttää eettistä 

käsitteistöä 

sekä tulkita ja 

soveltaa sitä.  

 

Oppilas osaa 

perustella eetti-

siä näkemyksi-

ään johdonmu-

kaisesti. 

 

Oppilas osaa 

käyttää moni-

puolisesti eetti-

siä käsitteitä 

sekä tulkita ja 

soveltaa niitä 

perustellusti 

omassa ajatte-

lussaan. 

 

T9 Oppilas oppii 

pohtimaan ja 

ymmärtämään 

omien valintojen 

vaikutusta kestä-

vään tulevaisuu-

teen paikallisesti 

ja globaalisti. 

Kestävän 

elämänta-

van peri-

aatteiden 

tuntemi-

nen 

 

Oppilas tunnis-

taa jonkin kes-

tävän tulevai-

suuden edelly-

tyksen.  

 

Oppilas osaa 

kertoa, että 

omat teot voi-

vat vaikuttaa 

Oppilas osaa 

antaa esimerk-

kejä kestävän 

tulevaisuuden 

edellytyksistä.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että omat 

teot voivat vai-

kuttaa tulevai-

Oppilas osaa ni-

metä keskeisiä 

luonnon ja yh-

teiskunnan kes-

tävään tulevai-

suuteen liittyviä 

edellytyksiä ja 

tarkastella kes-

tävän elämän-

Oppilas osaa 

eritellä keskei-

siä luonnon ja 

yhteiskunnan 

kestävään tule-

vaisuuteen liit-

tyviä edellytyk-

siä sekä kuvailla 

ja arvioida kei-

noja vaikuttaa 

tulevaisuuden 
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tulevaisuu-

teen.  

suuteen paikal-

lisesti ja globaa-

listi (kuten kier-

rätyksen, kulu-

tusvalintojen 

sekä harrastu-

neisuuden 

kautta). 

tavan merki-

tystä tulevai-

suudelle.  

 

Oppilas tuntee 

keinoja vaikut-

taa paikallisesti 

ja globaalisti. 

ongelmiin pai-

kallisesti ja glo-

baalisti. 

 

T10 Oppilas oppii 

tuntemaan ih-

misarvon, ihmis-

oikeuksien ja ih-

misten yhden-

vertaisuuden 

merkityksen ja 

perustan. 

Ihmisoi-

keusetii-

kan tunte-

mus 

Oppilas osaa 

kuvailla ihmis-

arvoon tai ih-

misoikeuksiin 

liittyviä seik-

koja.  

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

ihmisoikeuksiin 

ja yhdenvertai-

suuteen liittyviä 

käsitteitä ja ker-

toa ihmisoi-

keuksien merki-

tyksestä. 

Oppilas osaa se-

littää tärkeim-

mät ihmisoi-

keuksiin ja yh-

denvertaisuu-

teen liittyvät 

käsitteet ja an-

taa esimerkkejä 

ihmisoikeuksien 

toteutumisesta 

historiassa.  

Oppilas osaa se-

littää tärkeim-

mät ihmisoi-

keuksiin ja yh-

denvertaisuu-

teen liittyvät 

käsitteet ja an-

taa esimerkkejä 

ihmisoikeuksien 

toteutumisesta 

historiassa sekä 

perustella ih-

misoikeuksien 

merkitystä. 

 

 

 

15.4.12 Historia 
 

Historia 

 

Oppiaineen tehtävä 

Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta sekä 

kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä koskevan tiedon 

avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn ar-

voa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan näkemään yksilön merkitys historiallisena 

toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on 

tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmär-

täviksi yhteiskunnan jäseniksi. 

Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen käsittelyyn ja 

historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi historiantutkimuksen lähtö-

kohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan mahdollisimman luotettava kuva saatavilla 

olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea 
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ja analysoida menneisyyden toimijoiden tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituk-

sesta ja merkityksestä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä selittä-

mään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus auttaa oppilaita tun-

nistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita muutoksia eri aikoina. 

Vuosiluokilla 7-8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luon-

teesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien vaikutuksiin yk-

silöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja. 

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-8 

Ajankohtaisten tapahtumien historiallisia juuria tarkastelemalla liitetään opiskeltavat sisällöt yhteiskunta-

opin keskeisiin käsitteisiin. 

Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi erilaisten 

ikätasolle sopivien ensi- ja toisen käden lähteiden tutkimista sekä avoimien oppimisympäristöjen käyttöä 

historiallisissa tutkimustehtävissä. Tavoitteena on kannustaa oppilaita omien tulkintojen tekemiseen ja 

eriävien tulkintojen arvioimiseen. 

Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, eloku-

vista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä arviointikykyään nii-

den avulla. 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 7-8 

Historian opiskelussa rohkaistaan monipuoliseen havainnointiin, kommunikointiin, tekstin ja puheen tuot-

tamiseen ja tulkintaan sekä draaman ja kuvallisen ilmaisun käyttöön. Tarvittaessa erilaisten tekstien ym-

märtämiseen ohjataan yksinkertaistamalla tekstejä ja avaamalla tekstissä käytettyjä käsitteitä. 

Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat sellaisia, joiden 

ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteel-

liseen ajatteluun. 

Historian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-8 

Opetuksen tavoitteet 

  

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet 

Laaja-alainen 

osaaminen 

Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identi-

teettiä rakentavana oppiaineena 

S1–S6 L1-L7 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä     

T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikä-

tasolle sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

S1–S6 L1-L5 
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T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan 

tulkita eri tavoin 

S1–S6 L1, L2, L4 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen     

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen 

liittyviä käsitteitä  

S1–S6 L1, L2, L3 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätök-

sentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilan-

teissa 

S1–S6 L1-L4, L6, L7 

T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtu-

mille ja ilmiöille 

S1–S6 L1, L2, L4 

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatku-

vuutta  

S1–S6 L1, L2, L4 

Historiallisen tiedon käyttäminen     

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1–S6 L1, L2, L4 

T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä S1–S6 L1-L4, L7 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan 

tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti 

tulkintojen luotettavuutta  

S1–S6 L1, L2, L4, L5 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertaile-

maan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden 

pohjalta 

S1–S6 L1, L2, L4, L5 

  

T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja histo-

riatietämyksensä avulla  

S1–S6 L1-L7 

 

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisällöt vuosiluokalla 7 

Tarkemmat sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa 

kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältöalu-

eet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ih-

misen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 

 Teollinen vallankumous 

 Imperialismi 

 Suomen kehitys maatalousmaasta teollistumiseen, siirtolaisuus 

 Mahdollisuuksien mukaan oman kotiseudun historiaa 1800-luvulla 

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauk-

siin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan. 

 1800-luvun yhteiskunnalliset aatteet 

 Suomen 1800-luvun aatteet ja valtiolliset muutokset sekä 1800-luvun kulttuurihistoria 
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S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin ra-

kentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen. 

 Autonomian aika 

 Sääty-yhteiskunta ja sen mureneminen 

 Suomen itsenäistyminen 

S4 Suurten sotien aika 

 Ensimmäinen maailmansota ja sen seuraukset 

 

Historian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 8 

 

Tarkemmat sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Keskeisissä sisältöalueissa 

kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa. Sisältö-

alueet voidaan käsitellä joko kronologisesti tai temaattisesti. 

 

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään toiseen maailmansotaan, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen 

erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin 

kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. 

 1920–1930-luvun taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kehitys 

 Toinen maailmansota, talvisota, jatkosota, Lapin sota 

 Kittilän sotahistoriaa  

 Kylmän sodan aikakausi ja Suomi  

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Ke-

hityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluam-

mattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen. Tutustutaan paikallisen elinympäristön ja elinkeinojen 

muutokseen. 

 Kaupungistuminen, rakennemuutos, Ruotsin siirtolaisuus 

 Populäärikulttuuri 

 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen histo-

riaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 

 Kylmän sodan päättyminen 

  Globalisaatio ja Euroopan unionin historia 

 Suomi kylmän sodan jälkeen 

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7-8 
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Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä ar-

gumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset 

työskentelyn ja tuottamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon 

soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan. 

 

Päättöarviointi sijoittuu lukuvuoteen 8. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla jo-

kaisen oppilaan osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Historian osaami-

sen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen 

ajattelun vahvistamiseen. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien 

määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompen-

soida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

Arviointikriteerit kahdeksannen luokan päätteeksi 

Opetuksen 
tavoite 
 

Sisäl-
töalu-
eet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosa-
nalle 8 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosa-
nalle 9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvis-
taa oppi-
laan kiin-
nostusta 
historiasta 
tiedonalana 
ja identi-
teettiä ra-
kentavana 
oppiai-
neena 

S1–S6 
 

Oppilas 
kiinnostuu 
historiasta 
tiedonalana 
ja sen mer-
kityksestä 
identitee-
tille. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsear-
viointia. 

   

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 akti-
voida oppi-
lasta hank-
kimaan his-
toriallista 
tietoa sekä 
arvioimaan 
tiedonläh-
teiden luo-
tettavuutta 

S1–S6 Oppilas op-
pii hankki-
maan histo-
riallista tie-
toa ja arvi-
oimaan tie-
donlähtei-
den luotet-
tavuutta 
sekä ym-
märtämään, 
että histori-
allista tietoa 
voi tulkita 
eri tavoin. 

Historiatie-
don hank-
kiminen ja 
lähteiden 
tulkinnalli-
suuden 
ymmärtä-
minen 

Oppilas löy-
tää ohjatusti 
historian ta-
pahtumaan 
tai ilmiöön 
liittyvää in-
formaatiota 
hänelle an-
netusta läh-
teestä. 
 
Oppilas tun-
nistaa opet-
tajan ohjaa-
mana, että 

Oppilas 
hankkii 
historian 
tapahtu-
maan tai 
ilmiöön 
liittyvää 
tietoa eri-
laisista 
lähteistä 
sekä tun-
nistaa läh-
teiden luo-
tettavuu-
dessa ja 

Oppilas 
hankkii 
historian 
tapahtu-
maan tai 
ilmiöön 
liittyvää 
tietoa 
erilai-
sista läh-
teistä 
sekä 
erottelee 
vähem-
män ja 

Oppilas 
käyttää 
erilaisia 
lähteitä 
ja erottaa 
tutkitta-
vaan ilmi-
öön liitty-
vät läh-
teet 
muista 
lähteistä.  
 
Oppilas 
selittää, 

T3 auttaa 
oppilasta 
ymmärtä-
mään, että 

S1–S6 
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historial-
lista tietoa 
voidaan tul-
kita eri ta-
voin 

samasta il-
miöstä tai 
lähteestä 
esiintyy eri-
laisia tulkin-
toja. 

esitetyissä 
tulkin-
noissa 
eroja. 

enem-
män luo-
tettavia 
lähteitä 
ja tulkin-
toja toi-
sistaan. 

miten sa-
moista 
lähteistä 
voi tehdä 
erilaisia 
tulkin-
toja, ja 
arvioi tul-
kintojen 
mahdolli-
sia puut-
teita. 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa 
oppilaan ky-
kyä ymmär-
tää histori-
allista aikaa 
ja siihen liit-
tyviä käsit-
teitä 

S1–S6 Oppilas op-
pii ymmär-
tämään his-
toriallista 
aikaa ja sii-
hen liittyviä 
käsitteitä.  

Kronolo-
gian ym-
märtämi-
nen 

Oppilas tun-
nistaa histo-
rian keskei-
siä sisällölli-
siä käsitteitä 
ja pystyy 
opettajan 
ohjaamana 
suhteutta-
maan ne 
ajallisesti 
toisiinsa.  

Oppilas 
muistaa 
mennei-
syyteen 
liittyviä 
keskeisiä 
sisällöllisiä 
käsitteitä 
ja antaa 
joitain esi-
merkkejä 
tarkastel-
tavana 
olevalle 
historialli-
selle ajan-
jaksolle 
ominai-
sista piir-
teistä.  

Oppilas 
käyttää 
mennei-
syyteen 
liittyviä 
keskeisiä 
sisällölli-
siä käsit-
teitä ja 
kuvaa 
tarkastel-
tavana 
olevalle 
historial-
liselle 
ajanjak-
solle omi-
naisia 
piirteitä.  

Oppilas 
jäsentää 
historial-
listen ta-
pahtu-
mien, il-
miöiden 
ja ajan-
jaksojen 
aikajär-
jestyksen 
ja ajallisia 
yhteyk-
siä.  
 
Oppilas 
käyttää 
aikaan 
liittyviä 
käsitteitä 
ja eritte-
lee histo-
rian kes-
keisiin 
ajanjak-
soihin liit-
tyviä ta-
pahtu-
mia, hen-
kilöitä ja 
ilmiöitä.  

T5 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään ihmi-
sen toimin-
taan ja pää-

S1–S6 Oppilas op-
pii ymmär-
tämään ih-
misen toi-
mintaa ja 
päätöksen-

Historialli-
nen empa-
tia 

Oppilas tun-
nistaa, että 
ihmisillä on 
ollut erilaisia 
motiiveja 
toiminnal-
leen. 

Oppilas 
tunnistaa, 
miten ih-
misten so-
siaalinen 
ja yhteis-

Oppilas 
tulkitsee 
ihmisten 
toimin-
nan tar-
koituspe-

Oppilas 
asettau-
tuu men-
neen ajan 
ihmisen 
asemaan, 
arvioi  
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töksente-
koon vaikut-
taneita teki-
jöitä erilai-
sissa histori-
allisissa ti-
lanteissa 

tekoon vai-
kuttaneita 
tekijöitä eri-
laisissa his-
toriallisissa 
tilanteissa. 

kunnalli-
nen asema 
vaikutta-
vat heidän 
tekojensa 
motiivei-
hin.  

riä ja erit-
telee, mi-
ten ih-
misten 
sosiaali-
nen ja yh-
teiskun-
nallinen 
asema tai 
historial-
linen 
konteksti 
vaikutta-
vat hä-
nen toi-
min-
taansa. 

hänen 
toimin-
tansa 
motiiveja 
sekä tar-
kastelee 
sitä, mi-
ten hä-
nen sosi-
aalinen 
tai yhteis-
kunnalli-
nen ase-
mansa tai 
historial-
linen 
konteksti 
vaikutta-
vat hä-
nen toi-
min-
taansa.  

T6 auttaa 
oppilasta 
arvioimaan 
erilaisia 
syitä histo-
riallisille ta-
pahtumille 
ja ilmiöille 

S1–S6 Oppilas op-
pii arvioi-
maan erilai-
sia syitä his-
toriallisille 
tapahtumille 
ja ilmiöille 
sekä analy-
soimaan his-
toriallista 
muutosta ja 
jatkuvuutta. 

Syy-seu-
raussuhtei-
den ym-
märtämi-
nen histo-
riassa sekä 
muutoksen 
ja jatku-
vuuden 
ymmärtä-
minen 
 

Oppilas tun-
nistaa men-
neisyydestä 
asioita, jotka 
ovat muut-
tuneet tai 
pysyneet 
muuttumat-
tomina.  
 
Oppilas ni-
meää muu-
tokselle tai 
muuttumat-
tomuudelle 
jonkin yksit-
täisen syyn. 

Oppilas 
tunnistaa, 
että histo-
riassa se-
littäminen 
perustuu 
toimijoi-
den tarkoi-
tusperien 
analysoin-
tiin.  
 
Oppilas 
tunnistaa 
syitä ja 
seurauksia 
historialli-
sille tapah-
tumille ja 
ilmiöille. 
 
Oppilas se-
littää yksi-
löllisesti 
ohjeistet-
tuna, miksi 
joillain elä-
mänalu-
eilla toi-

Oppilas 
ymmär-
tää, että 
histori-
assa se-
littämi-
nen pe-
rustuu 
toimijoi-
den tar-
koitus-
perien 
analy-
sointiin.  
 
Oppilas 
ymmär-
tää, että 
historial-
lisilla ta-
pahtu-
milla ja 
ilmiöillä 
on erilai-
sia syitä 
ja seu-
rauksia, 
ja antaa 
niistä 

Oppilas 
erottelee 
historial-
lisia ta-
pahtumia 
tai ilmi-
öitä selit-
tävät kes-
keiset te-
kijät vä-
hemmän 
tärkeistä 
ja analy-
soi histo-
riallisten 
tapahtu-
mien 
syitä ja 
seurauk-
sia (kuten 
välittö-
mien ja 
pitkäkes-
toisten 
syiden 
merki-
tystä).  
 
Oppilas 
arvioi, 

T7 ohjata 
oppilasta 
analysoi-
maan histo-
riallista 
muutosta ja 
jatkuvuutta 

S1–S6 
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mittiin en-
nen toisin 
kuin nyky-
ään. 

esimerk-
kejä.  
 
Oppilas 
erittelee, 
miksi 
joillain 
elämän-
alueilla 
toimit-
tiin en-
nen toi-
sin tai 
samoin 
kuin ny-
kyään. 

miksi joil-
lain elä-
mänalu-
eilla toi-
mittiin 
ennen sa-
moin tai 
toisin 
kuin ny-
kyään ja 
miten ta-
pahtu-
man tai 
ilmiön 
seurauk-
set vai-
kuttivat 
eri lailla 
eri ase-
massa 
oleviin ih-
misiin ja 
ihmisryh-
miin. 

Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannus-
taa oppi-
lasta tulkin-
tojen teke-
miseen 

S1–S6 Oppilas 
rohkaistuu 
tulkintojen 
tekemi-
seen. 

 Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen perus-
teena. Oppi-
lasta ohja-
taan pohti-
maan koke-
muksiaan 
osana itsear-
viointia. 

   

T9 ohjata 
oppilasta 
selittämään 
ihmisen toi-
minnan tar-
koitusperiä 

S1–S6 Oppilas op-
pii selittä-
mään ihmi-
sen toimin-
nan tarkoi-
tusperiä. 

Ihmisen 
toiminnan 
selittämi-
nen 

Oppilas 
osoittaa oh-
jatusti, mi-
ten ihmisen 
toiminnan 
motiivi nä-
kyy jossain 
historian ta-
pahtumassa 
tai ilmiössä.  

Oppilas 
kuvailee, 
miten ih-
misten 
taustat 
vaikutta-
vat heidän 
toimin-
tansa mo-
tiiveihin. 

Oppilas 
esittää 
päätel-
män, mi-
ten ih-
misten 
taustat 
vaikutta-
vat hei-
dän toi-
mintansa 
motiivei-
hin. 

Oppilas 
selittää 
ihmisen 
toimin-
nan mo-
tiiveja 
sekä sitä, 
miten ih-
misten 
taustat ja 
historial-
linen 
konteksti 
vaikutta-
vat niihin. 
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T10 ohjata 
oppilasta 
selittä-
mään, miksi 
historial-
lista tietoa 
voidaan tul-
kita ja käyt-
tää eri ta-
voin eri ti-
lanteissa ja 
arvioimaan 
kriittisesti 
tulkintojen 
luotetta-
vuutta 

S1–S6 Oppilas op-
pii selittä-
mään, miksi 
historiallista 
tietoa voi-
daan tulkita 
ja käyttää 
eri tavoin eri 
tilanteissa, 
ja arvioi-
maan kriitti-
sesti tulkin-
tojen luotet-
tavuutta.  

Historiallis-
ten tulkin-
tojen selit-
täminen ja 
niiden luo-
tettavuu-
den arvioi-
minen 
 

Oppilas an-
taa ohjatusti 
jonkin esi-
merkin siitä, 
miten histo-
riatietoa 
käytetään 
johonkin tar-
koitukseen.  
 

Oppilas 
kuvailee, 
miten his-
toriatietoa 
käytetään 
johonkin 
tarkoituk-
seen ja an-
taa esi-
merkkejä 
tulkintoi-
hin sisälty-
västä puo-
lueellisuu-
desta.  

Oppilas 
kuvailee, 
miten 
historia-
tietoa 
käyte-
tään jo-
honkin 
tarkoituk-
seen ja 
erittelee 
tulkintoi-
hin sisäl-
tyvää 
puolueel-
lisuutta.  

Oppilas 
selittää, 
miten 
historia-
tietoa 
käyte-
tään jo-
honkin 
tarkoituk-
seen ja 
miten 
lähteiden 
tulkitsijan 
tausta voi 
vaikuttaa 
tulkinnan 
luotetta-
vuuteen.  
 
 

T11 har-
jaannuttaa 
oppilasta 
käyttämään 
erilaisia läh-
teitä, ver-
tailemaan 
niitä ja 
muodosta-
maan oman 
perustellun 
tulkintansa 
niiden poh-
jalta 

S1–S6 Oppilas op-
pii käyttä-
mään erilai-
sia lähteitä, 
vertaile-
maan niitä 
ja muodos-
tamaan nii-
den pohjalta 
oman perus-
tellun tulkin-
tansa. 

Historian 
tietolähtei-
den käyttä-
minen ja 
historiatie-
don tuotta-
minen 

Oppilas vas-
taa ohjatusti 
mennei-
syyttä koske-
viin kysy-
myksiin hä-
nelle anne-
tun tietoläh-
teen poh-
jalta.  
 
Oppilas 
muodostaa 
opettajan 
ohjaamana 
jostain läh-
teestä tul-
kinnan. 
 

Oppilas 
esittää 
jonkin tul-
kinnan 
hyödyn-
täen käy-
tössään 
olevia läh-
teitä. 
 

Oppilas 
vastaa 
mennei-
syyttä 
koskeviin 
kysymyk-
siin tul-
kitse-
malla eri-
laisista 
lähteistä 
saa-
maansa 
informaa-
tiota.  
 
Oppilas 
esittää 
historian 
tapahtu-
mista tai 
ilmiöistä 
omia pe-
rusteltuja 
tulkin-
toja. 

Oppilas 
tulkitsee 
erilaisia 
historial-
lisen tie-
don läh-
teitä.  
 
Oppilas 
esittää 
historian 
tapahtu-
mista tai 
ilmiöistä 
omia pe-
rusteltuja 
tulkintoja  
osoittaen 
tunnista-
vansa tul-
kin-
toihinsa 
liittyvän 
virhetul-
kinnan 
mahdolli-
suuden.  

T12 ohjata 
oppilasta ar-
vioimaan 

S1–S6 Oppilas op-
pii arvioi-
maan tule-
vaisuuden 

Historiatie-
toisuuden 
hyödyntä-
minen 

Oppilas 
osoittaa oh-
jatusti, mi-
ten historiaa 

Oppilas 
kuvailee, 
miten his-

Oppilas 
kuvailee, 
miten 

Oppilas 
esittää 
arvion 
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tulevaisuu-
den vaihto-
ehtoja his-
toriatietä-
myksensä 
avulla 

vaihtoeh-
toja histo-
riatietämyk-
sensä 
avulla. 

käytetään 
nykyisyyden 
selittämi-
sessä. 

toriaa käy-
tetään ny-
kyisyyden 
selittämi-
sessä. 

historia-
tiedolla 
voidaan 
perus-
tella jokin 
tulevai-
suuden 
valinta. 

siitä, mi-
ten tul-
kinnat 
mennei-
syydestä 
vaikutta-
vat ihmis-
ten tule-
vaisuu-
den odo-
tuksiin ja 
valintoi-
hin. 

 

 

15.4.13 Yhteiskuntaoppi 
 

Yhteiskuntaoppi 
  

Oppiaineen tehtävä 

  

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritte-

liäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa 

kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.   

Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedolli-

nen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimi-

joiksi.  

Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä 

ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Heitä harjaannutetaan hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti 

erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa.  

Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yh-

teisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita 

tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.    

Vuosiluokkien 8-9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa 

sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitel-

laan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.   

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin kä-

sitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liitty-

viä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteis-

kunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset.  

  

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 8-9   

Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia työ-

tapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskustelemi-
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nen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voi-

daan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yh-

teistoiminnallisten työtapojen lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintä-

tekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 8-9   

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyh-

teiskunnan jäseninä sekä tukea heidän kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden moni-

puolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla. Heitä harjaannute-

taan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he 

arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi ku-

vien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.  

  

  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8  

  

Opetuksen tavoitteet   

   

Tavoitteisiin 

liittyvät sisäl-

töalueet  

Laaja-alainen 

osaaminen  

Merkitys, arvot ja asenteet        

T1 Oppilaan kiinnostus ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskunta-

oppiin tiedonalana syventyy.  

S1, S3  L4, L7  

T2 Oppilaan eettinen arviointikyky liittyen erilaisiin inhimillisiin, yh-

teiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin harjaantuu.  

S1, S3  L1, L2, L4, L7  

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen 

sekä yhteiskunnallinen ymmärrys  

      

T4 Oppilas syventää ja oppii pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, ta-

louden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja 

taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä.  

S1, S3  

   

 L3, L4, L5  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen         

T5 Oppilas kehittyy yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toi-

mijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia 

mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan   

S1  L1, L4, L7, L6  

T6 Oppilas tarkastelee yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä 

ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti.  

S1, S3  L2, L4  

T7 Oppilas ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita 

ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella tasolla ja harjoitte-

lee toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalai-

sena.  

S3   L1, L4, L7  

T8 Oppilas perehtyy talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman 

talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehi-

tyksen periaatteiden mukaisesti   

S1  

   

L2, L4, L6, L7  
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T9 Oppilas laajentaa yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistuu yh-

teiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediatai-

tojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostami-

sessa ja kansalaisena toimimisessa.  

S1, S3  L1, L2, L7  

  

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet vuosiluokalla 8  

Tarkemmat sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödyn-

netään ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia mahdollisimman paljon.  

  

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman 

elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa 

tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvin-

voinnin ja turvallisuuden edistämistä.  

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin 

ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa 

tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteis-

työlle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.  

  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokalla 8  

  

Opetuksen tavoitteet  Tavoitteisiin liit-

tyvät sisältöalu-

eet  

Laaja-alainen 

osaaminen  

Merkitys, arvot ja asenteet      

T1 Oppilaan kiinnostus ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskunta-

oppiin tiedonalana syventyy.  

S2-S4  L4, L7  

T2 Oppilaan eettinen arviointikyky liittyen erilaisiin inhimillisiin, yh-

teiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin harjaantuu.  

S2-S4  L1, L2, L4, L7  

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä 

yhteiskunnallinen ymmärrys  

    

T3 Oppilas hahmottaa oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksien 

yleismaailmallista merkitystä sekä syventää tietojaan suomalaisen 

oikeusjärjestelmän toiminnasta.  

S2-S3  L2, L4, L7  

T4 Oppilas syventää ja oppii pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, ta-

louden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja 

taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä.  

S2-S4  L3, L4, L5  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen      

T5 Oppilas kehittyy yritteliääksi ja vastuulliseksi taloudelliseksi toi-

mijaksi, joka tuntee yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia 

mahdollisuuksia ja osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan.  

S4  L1, L4, L7, L6  

T6 Oppilas tarkastelee yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä 

ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti.  

S2-S3  L2, L4  

T7 Oppilasta ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon periaat-

teita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja 

S2-S3  L1, L4, L7  
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Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, 

omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena.  

T8 Oppilas perehtyy talouden perusteisiin ja vastuulliseen kulutta-

miseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

S4  L2, L4, L6, L7  

T9 Oppilas laajentaa yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistuu yh-

teiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttää mediatai-

tojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostami-

sessa ja kansalaisena toimimisessa.  

S2-S4  L1, L2, L7  

  

Sisältöalueet  

Tarkemmat sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödyn-

netään ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia mahdollisimman paljon.  

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin 

ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. 

Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoi-

tumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvä-

lisesti.  

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin 

ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa 

tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteis-

työlle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.  

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä 

tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi 

perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Ta-

louden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.  

  

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 8-9   

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella op-

pilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yh-

teiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toi-

minnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen soveltamista kiinni-

tetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan 

omaa käsitystään yhteiskunnasta.  

Päättöarviointi sijoittuu lukuvuoteen 9. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päätty-

essä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla op-

pilaan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa op-

pilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilas saa arvosa-

nan 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.  

  

Arviointikriteerit yhdeksännen luokan päätteeksi  
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Opetuksen 
tavoite   

Sisäl-
tö-
alu-
eet  

Opetuksen 
tavoit-
teista joh-
detut oppi-
misen ta-
voitteet    

Arvioinnin 
kohde   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 5  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
7   

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
8   

Osaamisen 

kuvaus ar-

vosanalle 

9   

Merkitys, arvot ja asenteet  

T1 ohjata 
oppilasta 
syventä-
mään kiin-
nostustaan 
ympäröi-
vään yh-
teiskuntaan 
ja vahvistaa 
oppilaan 
kiinnos-
tusta yh-
teiskunta-
oppiin tie-
donalana  

S1–
S4  

Oppilas oi-
valtaa yh-
teiskuntaa 
koskevan 
tiedon 
merkityk-
sen yksilön 
ja yhteisön 
kannalta.  

  Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksi-
aan osana 
itsearvioin-
tia.  

      

T2 ohjata 
oppilasta 
harjaannut-
tamaan 
eettistä ar-
viointikyky-
ään liittyen 
erilaisiin in-
himillisiin, 
yhteiskun-
nallisiin ja 
taloudelli-
siin kysy-
myksiin   

S1–
S4  

Oppilas op-
pii arvioi-
maan 
omien ja 
yhteiskun-
nan mui-
den toimi-
joiden yh-
teiskunnal-
listen ja ta-
loudellis-
ten valinto-
jen eettisiä 
merkityksiä 
ja seurauk-
sia.  

  Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksi-
aan osana 
itsearvioin-
tia.  

       

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys   

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtä-
mään oi-
keusvaltion 
periaat-
teita, ih-
misoikeuk-
sien yleis-
maailmal-

S2, 
S3  

Oppilas op-
pii ymmär-
tämään ih-
misoikeuk-
sien merki-
tyksen ja 
oikeusval-
tion peri-
aatteet 
sekä niiden 

Oikeusval-
tion peri-
aatteiden 
ja toimin-
nan sekä 
ihmisoi-
keuksien 
hahmotta-
minen  
  
  

Oppilas tun-
nistaa esi-
merkeistä 
ihmisoi-
keuksia 
sekä oikeus-
valtion kes-
keisiä toimi-
joita ja toi-
mintaperi-
aatteita.   

Oppilas ku-
vailee ih-
misoikeuk-
sia, oikeus-
valtion toi-
mijoita ja 
toiminta-
periaat-
teita.  
  

Oppilas 
erittelee, 
miten ih-
misoikeus- 
ja oikeus-
valtioperi-
aatteet il-
menevät 
Suomessa 
ja maail-
massa.   

Oppilas ar-

vioi ihmisoi-

keuksien ja 

oikeusval-

tioperiaat-

teen toteu-

tumista yh-

teiskun-

nassa.   
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lista merki-
tystä sekä 
syventä-
mään tieto-
jaan suo-
malaisen 
oikeusjär-
jestelmän 
toimin-
nasta  

kytkeyty-
misen suo-
malaiseen 
oikeusjär-
jestel-
mään.  

  
  

Oppilas 
löytää oh-
jatusti tie-
toa laista 
ja oikeu-
desta.   
  

  
Oppilas 
hankkii ja 
esittää tie-
toja laista 
ja oikeu-
desta asi-
anmu-
kaista tie-
tolähdettä 
käyttäen.  

  

Oppilas 

käyttää la-

kia ja oi-

keutta kos-

kevia tieto-

lähteitä on-

gelmanrat-

kaisua vaa-

tivissa teh-

tävissä.  

T4 ohjata 
oppilasta 
syventä-
mään ja pi-
tämään 
ajan tasalla 
yhteiskun-
taa, talou-
den toimin-
taa ja yksi-
tyistä ta-
loudenpi-
toa koske-
via tieto-
jaan ja tai-
tojaan sekä 
arvioimaan 
kriittisesti 
median 
roolia ja 
merkitystä   

S1–
S3   

Oppilas op-
pii ymmär-
tämään yh-
teiskunnan 
toiminnan 
sekä yksi-
tyisen että 
julkisen ta-
loudenpi-
don peri-
aatteita. 
Hän oppii 
tarkastele-
maan kriit-
tisesti me-
dian yhteis-
kunnallista 
roolia.  

Yhteiskun-
taa, me-
diaa, ta-
loutta ja ta-
loudenpi-
toa koske-
vat tiedot 
ja taidot   
  
  
  
  
  
  
  

Oppilas tun-
nistaa ohja-
tusti yhteis-
kuntaan ja 
talouteen 
liittyviä asi-
oita.   
  
Oppilas löy-
tää ohja-
tusti yhteis-
kuntaa ja 
taloutta 
koskevaa 
tietoa hä-
nelle anne-
tusta läh-
teestä sekä 
antaa ohja-
tusti esi-
merkin me-
dian toimin-
nasta tie-
don välittä-
jänä.  

Oppilas ku-
vailee esi-
merkkien 
avulla yh-
teiskunnan 
ja talou-
den ilmi-
öitä ja toi-
mintaa.   
  
Oppilas 
löytää eri 
lähteistä 
tietoa yh-
teiskun-
nasta ja ta-
loudesta ja 
havaitsee 
eroja tieto-
lähteiden 
antamissa 
tiedoissa.    
  
Oppilas ku-
vailee me-
dian vaiku-
tusta 
omassa 
elämässä 
ja yhteis-
kunnassa.  

Oppilas 
hankkii tie-
toa yhteis-
kunnasta 
ja talou-
desta eri 
lähteitä 
käyttäen 
sekä ver-
tailee läh-
teiden tie-
toja keske-
nään.   
  
Oppilas 
erittelee 
median 
roolia yksi-
löiden elä-
mässä ja 
sen toi-
mintaa jul-
kisen kes-
kustelun 
osana.  

Oppilas 

hankkii ja 

erittelee 

yhteiskun-

taa ja ta-

loutta käsit-

televää tie-

toa eri nä-

kökul-

mia huomi-

oon otta-

valla ja 

kriittisellä 

tavalla.  

  

Oppilas ar-

vioi kriitti-

sesti me-

dian toi-

mintaa ja 

mediavai-

kuttamista 

yhteiskun-

nassa.  

Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen   

T5 roh-
kaista oppi-
lasta kehit-
tymään 
yritteliääksi 

S1–
S4  

Oppilas op-
pii toimi-
maan työ-
elämää ja 
yrittäjyyttä 

Yrittäjyys- 
ja työelä-
mätaitojen 
käyttämi-

Oppilas 
osoittaa 
tunnista-
vansa ohja-
tusti palkka-

Oppilas ku-
vailee  
palkkatyön 
ja yrittäjyy-
den piir-
teitä.  

Oppilas 
erittelee 
palkkatyön 
ja yrittäjyy-
den ase-

Oppilas 

analysoi 

palkkatyön 

ja yrittäjyy-
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ja vastuul-
liseksi ta-
loudel-
liseksi toi-
mijaksi, 
joka hah-
mottaa 
yrittäjyyttä 
ja työelä-
mää, tun-
tee niiden 
tarjoamia 
mahdolli-
suuksia ja 
osaa suun-
nitella 
omaa tule-
vaisuut-
taan   

tunte-
vana talou-
dellisena 
toimijana.  

nen ja so-
veltami-
nen  

työn ja yrit-
täjyyden 
eroja 
sekä palkka-
työtä ja yrit-
täjyyttä 
edustavia 
ammatteja.  
  

  
Oppilas 
kertoo, 
mitä mah-
dollisuuk-
sia palkka-
työ ja yrit-
täjän am-
matti tar-
joavat yksi-
lölle.  

maa yh-
teiskun-
nassa.   
Oppi-
las vertai-
lee palkka-
työn ja 
yrittäjyy-
den tarjo-
amia mah-
dollisuuk-
sia yksi-
lölle.  

den merki-

tystä yh-

teiskun-

nassa.   

Oppilas ar-

vioi palkka-

työn ja yrit-

täjyyden 

merkityksiä 

yksilölle.  

T6 ohjata 
oppilasta 
tarkastele-
maan yh-
teiskunnal-
lista toi-
mintaa 
sekä eri yh-
teisöjä ja 
vähemmis-
töryhmiä 
monipuoli-
sesti ja ava-
rakatsei-
sesti  

S1–
S3   

Oppilas op-
pii analy-
soimaan 
yhteiskun-
nan eri yh-
teisöjä ja 
väestöryh-
miä.   

Eri yhteisö-
jen ja väes-
töryhmien 
monipuoli-
nen tarkas-
telu  
  

Oppilas 
osoittaa 
tunnista-
vansa esi-
merkkien 
avulla suo-
malaisessa 
yhteiskun-
nassa olevia 
yhteisöjä tai 
vähemmis-
töryhmiä.  

Oppilas ku-
vailee eri-
laisia yhtei-
söjä ja vä-
hemmistö-
ryhmiä 
sekä niiden 
asemaa 
suomalai-
sessa yh-
teiskun-
nassa.  

Oppilas 
erittelee 
erilaisten 
väestöryh-
mien ase-
maan vai-
kuttavia 
tekijöitä 
yhteiskun-
nassa.  
  

Oppilas ar-

vioi keinoja, 

joilla voi-

daan tukea 

väestöryh-

mien yh-

denvertai-

suutta yh-

teiskun-

nassa.  

  

T7 ohjata 
oppi-
lasta ym-
märtämään 
yhteiskun-
nallisen 
päätöksen-
teon peri-
aatteita ja 
demokraat-
tisia toi-
mintata-
poja paikal-
lisella, kan-
sallisella ja 
Euroopan 

S1–
S3   

Oppilas op-
pii ymmär-
tämään yh-
teiskunnal-
lisen pää-
töksenteon 
demo-
kraattisia 
toimintata-
poja ja so-
veltamaan 
niitä lä-
hiyhteisös-
sään.  

Yhteiskun-
nalli-
sen pää-
töksenteon 
periaattei-
den ja de-
mokraattis-
ten toimin-
tatapojen 
tuntemi-
nen ja so-
veltami-
nen  
  

Oppilas 
osoittaa 
tunnista-
vansa ohja-
tusti demo-
kraattisen 
päätöksen-
teon tun-
nuspiir-
teitä.   
  
Oppilas 
osoittaa esi-
merkeistä, 
miten de-
mokraatti-

Oppilas ku-
vailee de-
mokraatti-
sen pää-
töksenteon 
tunnuspiir-
teitä pai-
kallisella, 
kansalli-
sella ja Eu-
roopan 
unionin ta-
solla.   
  
Oppilas ku-
vailee, 

Oppi-
las eritte-
lee, miten 
eri päätök-
sentekota-
vat edistä-
vät demo-
kratiaa 
ja miten 
demo-
kraattista 
päätöksen-
tekoa tue-
taan pai-
kallisella, 
kansalli-

Oppilas ar-

vioi anne-

tun aineis-

ton poh-

jalta, miten 

demokra-

tian pää-

määrät to-

teutuvat 

päätöksen-

teossa eri 

tasoilla.   
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unionin ta-
solla sekä 
globaalisti 
ja toimi-
maan aktii-
visena, 
omaa lä-
hiyhteisöä 
kehittä-
vänä kan-
salaisena  

nen päätök-
senteko il-
menee hä-
nen lähiyh-
teisössään.   
  

millä eri ta-
voin demo-
kraattisia 
toimintata-
poja voi-
daan to-
teuttaa hä-
nen lähiyh-
teisös-
sään.  

sella, Eu-
roopan 
unionin ja 
globaalilla 
tasolla.   
  
Oppilas so-
veltaa de-
mokraatti-
sia toimin-
tatapoja 
omassa lä-
hiyhteisös-
sään.   

Oppilas so-

veltaa mo-

nipuolisesti 

demokraat-

tisia toimin-

tatapoja lä-

hiyhteisös-

sään ja laa-

tii perustel-

tuja ehdo-

tuksia nii-

den kehit-

tämiseksi.  

T8 ohjata 
oppilasta 
talouden 
perustei-
den ym-
märtämi-
seen, oman 
talouden 
hallintaan 
ja vastuulli-
seen kulut-
tamiseen 
kestävän 
kehityksen 
periaattei-
den mukai-
sesti   

S1, 
S4  
  

Oppilas op-
pii ymmär-
tämään ja 
sovelta-
maan kes-
tävän ta-
louden pe-
riaatteita 
yksilön ja 
kansanta-
louden nä-
kökul-
masta.  

Vastuulli-
sen talou-
dellisen 
toiminnan 
ymmärtä-
minen ja 
soveltami-
nen   

Oppilas 
osoittaa oh-
jatusti tun-
tevansa joi-
takin talou-
dellisen toi-
minnan 
muotoja 
(kuten ku-
luttaminen, 
säästämi-
nen).   
  
Oppilas 
osoittaa 
tunnista-
vansa ohja-
tusti yksilön 
keinoja vai-
kuttaa kes-
tävään tule-
vaisuuteen.  

Oppilas se-
littää ta-
loudellisen 
toiminnan 
eri muoto-
jen merki-
tystä yksi-
lön talou-
dessa.   
  
Oppilas ku-
vailee, 
mitä vaati-
muksia 
kestävä tu-
levaisuus 
asettaa 
koti- ja 
kansanta-
loudelle 
sekä yksi-
lön talou-
denpi-
dolle.  

Oppilas 
erittelee 
taloudelli-
sen toi-
minnan eri 
muotojen 
merkitystä 
kansanta-
loudessa.  
  
Oppilas 
erittelee, 
mitä vaati-
muksia 
kestävä tu-
levaisuus 
asettaa 
koti- ja 
kansanta-
loudelle 
sekä  
yksilön ta-
loudenpi-
dolle.  

Oppilas pe-

rustelee 

kestävää 

tulevai-

suutta edis-

täviä ratkai-

suja ja ar-

vioi niiden 

vaikutuksia 

koti- ja kan-

santalouk-

sille.  

  

Oppilas ar-

vioi anne-

tun aineis-

ton poh-

jalta yksilön 

taloudenpi-

toa koske-

via suunni-

telmia kes-

tävän talou-

den näkö-

kulmasta.    

T9 ohjata 
oppilasta 
laajenta-
maan näke-
myksiään, 
osallistu-
maan yh-

S1–
S4  

Oppilas op-
pii omaksu-
maan ja 
hyödyntä-
mään yh-
teiskunnal-
lisessa toi-
minnassa 

Yhteiskun-
nallinen 
ajat-
telu, osal-
listumis-, 
media- ja  
vaikutta-
mistaitojen 

Oppilas an-
taa ohja-
tusti esi-
merkkejä 
keinoista 
osallistua ja 
vaikuttaa 

Oppilas an-
taa esi-
merkkejä 
tavoista 
osallistua 
ja vaikut-

Oppilas 
osallis-
tuu yhteis-
kunnallis-
poliittisten 
kysymys-
ten käsit-
telyyn ja 

Oppilas 

osallistuu 

rakenta-

vasti yhteis-

kunnallis-

poliittisten 

kysymysten 
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teiskunnal-
liseen toi-
mintaan ja 
keskuste-
luun sekä 
käyttä-
mään me-
diataito-
jaan ja tie-
tojaan yh-
teiskun-
nasta 
omien käsi-
tystensä 
muodosta-
misessa 
ja kansalai-
sena toimi-
misessa  

oleellisia 
tietoja ja 
taitoja.  
  

soveltami-
nen   
  
  
  
  

yhteiskun-
nassa.   
  
Oppilas ot-
taa kantaa 
yhteiskun-
nalliseen ai-
heeseen.  
  
  
  

taa yhteis-
kunnalli-
sesti.  
  
Oppilas pe-
rustelee 
mielipiteitä 
yhteiskun-
nallisista 
aiheista.  
  
  
  

vertailee 
erilaisia ta-
poja vai-
kuttaa.  
  
Oppilas 
perustelee 
monipuoli-
sesti mieli-
piteitä yh-
teiskunnal-
lisista ai-
heista.  
  
  
   
  
  

käsittelyyn 

sekä esittää 

arvioita 

niistä käytä-

västä kes-

kustelusta.  

  

  

 

15.4.14 Musiikki 
 

Musiikki  
 

Oppiaineen tehtävä  

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen 

kulttuuriseen osallisuuteen.  Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuu-

reissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvis-

taa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus ra-

kentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.   

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen ke-

hittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan otta-

malla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, 

eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden 

ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa 

toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat 

musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.  

Vuosiluokkien 7–9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajenta-

miseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä 

tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lu-

kutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilai-

den toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. 
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Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus 

monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. 

Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa oppi-

laat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liitty-

viin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.  

Vuosiluokat 7–9 

 

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet  

Laaja-alainen osaaminen  

Osallisuus      

      

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-

soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

S1-S4  L2, L7  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen      

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-

taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä   

S1-S4  L2  

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin  

S1-S4  L2  

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnal-

liseen kokemiseen ja ilmaisuun   

S1-S4  L2  

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 

musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin 

sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan  

S1-S4  L2  

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittami-

seen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työsken-

telyyn  

S1-S4  L1, L2, L6  

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön 

sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia koko-

naisuuksia  

S1-S4  L1, L2, L5  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito      

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenla-

jina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viesti-

miseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.   

S1-S4  L2, L4  

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-

kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa  

S1-S4  L4  

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa      
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T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 

tunteisiin ja hyvinvointiin  

S1-S4  L3, L4  

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä 

musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta  

S1-S4  L3  

Oppimaan oppiminen musiikissa      

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-

taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musii-

killiselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin.  

S1-S4  L1  

  

Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9   

Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liik-

kuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen. Sisällöt vali-

taan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoittei-

den saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.  

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehit-

täminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien 

keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa.  

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin pe-

rusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri 

tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa.    

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella ope-

tuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja ha-

vaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuk-

sessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden 

välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja 

aikakausina.   

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja 

aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Ää-

nenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen 

ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaalimi-

nen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppi-

misessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.  

  

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9   

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 

musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoi-

minta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikoke-

mukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Ope-

tustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. 
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Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten 

sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 7–9    

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikai-

sempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä ryhmätyöskente-

lyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista edistäviä yhteis-

musisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten suku-

puolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.    

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7–9   

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta myös 

perusopetuksen 7–9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa 

musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, 

kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä kokonaisuuksia.  

Musiikin päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppi-

aineena.  Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin yhtei-

senä opetettavan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaami-

sen taso musiikin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Musiikissa oppilaan osaaminen kehittyy 

kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huo-

mioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. 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.  

Arviointi 

 
Musiikin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä   

Musiikin opetuksen ta-

voitteena on  

Sisältöalueet  Arvioinnin kohteet oppiaineessa  Arvosanan kahdeksan 

osaaminen  

Osallisuus  

T1 kannustaa oppilasta 

rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä   

S1-S4  Musiikillisen ryhmän jäsenenä 

toimiminen  

  

  

Oppilas toimii musiikilli-

sen ryhmän jäsenenä, 

huolehtii osuudestaan 

ja kannustaa toisia.  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen  

T2 ohjata oppilasta ylläpi-

tämään äänenkäyttö- ja 

laulutaitoaan sekä kehit-

tämään niitä edelleen 

musisoivan ryhmän jäse-

ninä  

S1-S4  Äänenkäyttö ja laulaminen mu-

siikkiryhmän jäsenenä   

Oppilas käyttää ääntään 

musiikillisen ilmaisun 

välineenä ja osallistuu 

yhteislauluun sovittaen 

osuutensa osaksi koko-

naisuutta.   
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T3 kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen 

soitto- ja yhteismusisoin-

titaitojaan keho-, rytmi-, 

melodia- ja sointusoitti-

min  

S1-S4  Soittaminen musiikkiryhmän jä-

senenä  

Oppilas soittaa keho-, 

rytmi-, melodia- ja soin-

tusoittimia ja osallistuu 

yhteissoittoon melko 

sujuvasti.   

  

T4 rohkaista oppilasta 

monipuoliseen musiikkilii-

kunnalliseen kokemiseen 

ja ilmaisuun  

S1-S4  Musiikkiliikunta  Oppilas osoittaa hah-

mottavansa musiikin pe-

russykkeen liikkuessaan 

ja sovittaa liikeilmaisu-

aan kuulemaansa mu-

siikkiin.   

T5 tarjota oppilaalle mah-

dollisuuksia ääniympäris-

tön ja musiikin elämyksel-

liseen kuunteluun ja ha-

vainnointiin sekä ohjata 

häntä keskustelemaan ha-

vainnoistaan  

S1-S4  Ääniympäristön ja musiikin 

kuuntelu ja siitä keskustelemi-

nen  

Oppilas kuuntelee ää-

niympäristöä ja musiik-

kia ja osaa kertoa ha-

vainnoistaan.  

T6 kannustaa oppilasta 

rakentamaan luovaa suh-

detta musiikkiin ja ohjata 

heitä improvisointiin, so-

vittamiseen ja säveltämi-

seen sekä taiteidenväli-

seen työskentelyyn  

S1-S4  Musiikin luova tuottaminen   Oppilas osaa käyttää 

musiikillisia tai muita 

äänellisiä elementtejä 

kehittäessään ja toteut-

taessaan uusia musiikil-

lisia ideoita yksin tai 

ryhmän jäsenenä.  

T7 ohjata oppilasta musii-

kin tallentamiseen ja 

tieto- ja viestintäteknolo-

gian luovaan ilmaisulli-

seen käyttöön sekä musii-

kin tekemisessä että 

osana monialaisia koko-

naisuuksia  

S1-S4  Musiikkiteknologian käyttö  Oppilas osaa käyttää 

musiikkiteknologian tar-

joamia mahdollisuuksia 

omassa tai ryhmän il-

maisussa.   

  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito  

T8 ohjata oppilasta tar-

kastelemaan musiikkia 

taiteenlajina    

ja ymmärtämään, miten 

musiikkia käytetään vies-

timiseen ja vaikuttami-

seen eri kulttuureissa  

S1-S4  Kulttuurinen osaaminen  Oppilas osaa jäsentää 

musiikin käyttötapoja ja 

ilmenemismuotoja ja 

kertoa havainnoistaan.  

  

T9 rohkaista ja ohjata op-

pilasta käyttämään musii-

S1-S4  Musiikillisten käsitteiden ja sym-

bolien käyttö  

Oppilas käyttää musiikin 

peruskäsitteitä ja mer-
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kin merkintätapoja, käsit-

teitä ja terminologiaa mu-

siikillisessa toiminnassa   

kintätapoja sekä ter-

mejä musiikillisessa toi-

minnassa.   

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa  

T10 ohjata oppilasta tun-

nistamaan musiikin vaiku-

tuksia tunteisiin ja hyvin-

vointiin   

  

S1-S4  Musiikin hyvinvointivaikutusten 

tunnistaminen  

Oppilaan kanssa keskus-

tellaan musiikin vaiku-

tuksista hyvinvointiin ja 

tunteisiin, mutta tavoi-

tetta ei oteta huomioon 

päättöarvosanan muo-

dostamisessa.  

T11 ohjata oppilasta huo-

lehtimaan kuulostaan 

sekä musisointi- ja ää-

niympäristön turvallisuu-

desta  

  

S1-S4  Kuulosta sekä musisointi- ja ää-

niympäristön turvallisuudesta 

huolehtiminen  

  

  

Oppilas käyttää laitteita 

ja soittimia musisointiti-

lanteissa ottaen huomi-

oon muun muassa ää-

nen ja musiikin voimak-

kuuteen sekä muut tur-

valliseen toimintaan liit-

tyvät tekijät.    

Oppimaan oppiminen musiikissa  

T12 ohjata oppilasta ke-

hittämään musiikillista 

osaamistaan harjoittelun 

avulla, asettamaan tavoit-

teita musiikilliselle oppi-

miselleen ja arvioimaan 

edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin  

S1-S4  Oppimisen taidot  Oppilas asettaa ohjat-

tuna musisointiin, mu-

siikkiliikuntaan tai sävel-

tämiseen ja muuhun 

luovaan tuottamiseen 

liittyviä tavoitteita sekä 

arvioi edistymistään 

suhteessa niihin.  

   

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 7  

  

  

Opetuksen tavoitteet  

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet  

Laaja-alainen osaaminen  

Osallisuus      

      

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-

soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

S1-S4  L2, L7  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen      

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-

taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä   

S1-S4  L2  
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T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin  

S1-S4  L2  

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 

musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin 

sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan  

S1-S4  L2  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito      

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-

kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa  

S1-S4  L4  

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa      

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 

tunteisiin ja hyvinvointiin  

S1-S4  L3, L4  

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä 

musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta  

S1-S4  L3  

Oppimaan oppiminen musiikissa      

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-

taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musii-

killiselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin.  

S1-S4  L1  

  

  

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 8  

  

  

Opetuksen tavoitteet  

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet  

Laaja-alainen osaaminen  

Osallisuus      

      

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-

soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

S1-S4  L2, L7  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen      

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-

taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä   

S1-S4  L2  

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin  

S1-S4  L2  

T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnal-

liseen kokemiseen ja ilmaisuun   

S1-S4  L2  

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 

musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin 

sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan  

S1-S4  L2  
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T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittami-

seen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työsken-

telyyn  

S1-S4  L1, L2, L6  

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön 

sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia koko-

naisuuksia  

S1-S4  L1, L2, L5  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito      

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenla-

jina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viesti-

miseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa.   

S1-S4  L2, L4  

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-

kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa  

S1-S4  L4  

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa      

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 

tunteisiin ja hyvinvointiin  

S1-S4  L3, L4  

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä 

musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta  

S1-S4  L3  

Oppimaan oppiminen musiikissa      

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-

taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musii-

killiselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin.  

S1-S4  L1  

  

Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 9 (Valinnainen aine)  

  

  

Opetuksen tavoitteet  

Tavoitteisiin liitty-

vät sisältöalueet  

Laaja-alainen osaaminen  

Osallisuus      

      

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musi-

soivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

S1-S4  L2, L7  

Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen      

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulu-

taitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä   

S1-S4  L2  

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-, melodia- ja 

sointusoittimin  

S1-S4  L2  

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja 

musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin 

sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan  

S1-S4  L2  
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T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittami-

seen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työsken-

telyyn  

S1-S4  L1, L2, L6  

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön 

sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia koko-

naisuuksia  

S1-S4  L1, L2, L5  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito      

T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musii-

kista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa  

S1-S4  L4  

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa      

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia 

tunteisiin ja hyvinvointiin  

S1-S4  L3, L4  

T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä 

musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta  

S1-S4  L3  

Oppimaan oppiminen musiikissa      

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamis-

taan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musii-

killiselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään 

suhteessa tavoitteisiin.  

S1-S4  L1  

  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 7–9  

Musiikin opetuksessa formatiivinen arviointi tarkoittaa kannustavaa ja rakentavaa palautetta opintojen ai-

kana. Se tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa. Oh-

jaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista 

ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuotta-

miseen liittyviä kokonaisuuksia. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuulli-

sesti sekä soveltamaan käytännössä oppimaansa musiikin tietoa ja taitoa. Musiikin summatiivisessa arvioin-

nissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppi-

laan tiedolliseen osaamiseen, että musiikillisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Mu-

siikissa harjoittelu- ja työskentelytaitojen kehittäminen eli oppimaan oppiminen on yksi arvioitavista kritee-

reistä.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona musiikin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut musiikin op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt musiikin tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippu-

matta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on musiikin tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas 

on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 

pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaa-
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misen kokonaisarviointi muodostetaan musiikin oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mai-

nittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta 

voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Musiikissa oppilaan 

oppimisen tavoitteet on johdettu musiikin opetuksen tavoitteista. Musiikin oppimisen tavoitteet ja arvioin-

nin kohteet koostuvat osallisuuden taidoista, musiikillisista taidoista ja tiedoista, luovasta tuottamisesta, 

kulttuurisen ymmärtämisen taidoista, monilukutaidosta, hyvinvoinnin ja ääniturvallisuuden taidoista sekä 

oppimaan oppimisen taidoista. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät 

ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

 

Opetuk-
sen ta-
voite  

Sisältöalu-
eet  

Opetuk-
sen tavoit-
teista joh-
detut op-
pimisen 
tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde   

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 5   

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7   

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
9   

Osallisuus  

T1 kannus-
taa oppi-
lasta ra-
kentavaan 
toimintaan 
musisoi-
van ryh-
män ja 
musiikillis-
ten yhtei-
söjen jäse-
nenä  

S1–S4  Oppilas 
oppii toi-
mimaan 
musiikillis-
ten yhtei-
söjen jäse-
nenä.  

Musiikilli-
sen ryh-
män jäse-
nenä toi-
miminen  

Oppilas 
osallistuu 
musisoi-
van ryh-
män toi-
mintaan 
opettajan 
konkreet-
tisen oh-
jeen mu-
kaan.  

Oppilas 
osaa toi-
mia musi-
soivan ryh-
män jäse-
nenä.  
   
   
   
   
   

Oppilas 
toimii itse-
näisesti 
musisoi-
van ryh-
män ja 
musiikilli-
sen yhtei-
sön jäse-
nenä huo-
lehtien 
osuudes-
taan.   

Oppilas 
toimii ra-
kentavasti 
musisoivan 
ryhmän ja 
musiikilli-
sen yhtei-
sön jäse-
nenä huo-
lehtien 
osuudes-
taan sekä 
kannus-
taen ja 
auttaen 
toisia.  

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen  

T2 ohjata 
oppilasta 
ylläpitä-
mään ää-
nenkäyttö- 
ja laulutai-
toaan sekä 
kehittä-
mään niitä 
edelleen 
musisoi-
van ryh-
män jäse-
nenä  

S1–S4  Oppilas 
kehittää 
äänen-
käyttö- ja 
laulutaito-
aan edel-
leen musi-
soivan ryh-
män jäse-
nenä.  

Äänen-
käyttö ja 
laulami-
nen mu-
siikkiryh-
män jäse-
nenä  

Oppilas 
käyttää 
ääntään 
osana mu-
siikillista il-
maisua.  
   
   
   
   
   

Oppilas 
käyttää 
ääntään 
musiikilli-
sen ilmai-
sun väli-
neenä ja 
osallistuu 
yhteislau-
luun.  

Oppilas 
käyttää 
ääntään 
musiikilli-
sen ilmai-
sun väli-
neenä ja 
osallistuu 
yhteislau-
luun sovit-
taen osuu-
tensa 
osaksi ko-
konai-
suutta.  

Oppilas 
käyttää 
ääntään 
musiikilli-
sen ilmai-
sun väli-
neenä teh-
tävän ja ti-
lanteen 
mukaisesti 
sekä ylläpi-
tää ja ke-
hittää ää-
nenkäyttö- 
ja laulutai-
toaan.  
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T3 kannus-
taa oppi-
lasta ke-
hittämään 
edelleen 
soitto- ja 
yhteismu-
sisointitai-
tojaan   
keho-, 
rytmi-, 
melodia- 
ja sointu-
soittimin  

S1–S4  Oppilas 
kehittää 
edelleen 
soitto- ja 
yhteismu-
sisointitai-
tojaan 
soittaen 
keho-, 
rytmi-, 
melodia- 
ja sointu-
soittimia.  

Soittami-
nen mu-
siikkiryh-
män jäse-
nenä  

Oppilas 
osallistuu 
soittami-
seen konk-
reettisen 
ohjauksen 
alaisena.  
   

Oppilas 
soittaa 
keho-, 
rytmi-, 
melodia- 
ja sointu-
soittimia 
ja osallis-
tuu yhteis-
soittoon 
pyrkien 
sovitta-
maan 
osuutensa 
kokonai-
suuteen.  

Oppilas 
soittaa 
keho-, 
rytmi-, 
melodia- 
ja sointu-
soittimia 
ja osallis-
tuu yhteis-
soittoon 
melko su-
juvasti.  
   

Oppilas 
soittaa 
keho-, 
rytmi-, me-
lodia- ja 
sointusoit-
timia ja 
osallistuu 
yhteissoit-
toon suju-
vasti.  
   

T4 roh-
kaista op-
pilasta 
monipuoli-
seen mu-
siikkilii-
kunnalli-
seen koke-
miseen ja 
ilmaisuun  

S1–S4  Oppilas il-
maisee ja 
tutkii mu-
siikkia mu-
siikkilii-
kunnalli-
suuden 
keinoin.  

Musiikkilii-
kunta  
   
   
   
   

Oppilas 
osallistuu 
musiikkia 
ja liikettä 
yhdistä-
vään toi-
mintaan 
ryhmän jä-
senenä.  

Oppilas 
sovittaa 
liikkumis-
taan mu-
siikkiin ja 
osallistuu 
ryhmän jä-
senenä 
musiikkilii-
kunnalli-
seen ilmai-
suun.  

Oppilas 
sovittaa lii-
keilmaisu-
aan kuule-
mansa 
musiikkiin 
ja ilmaisee 
musiikkia 
liikkuen, 
myös ryt-
misesti pe-
russykettä 
seuraten 
ja ilmais-
ten.  

Oppilas 
käyttää 
koko ke-
hon liikettä 
monipuoli-
sesti ja luo-
vasti musii-
kin oppimi-
sessa sekä 
musiikilli-
sessa il-
maisussa 
ja vuoro-
vaikutuk-
sessa.   

T5 tarjota 
oppilaalle 
mahdolli-
suuksia 
ääniympä-
ristön ja 
musiikin 
elämyksel-
liseen 
kuunte-
luun ja ha-
vainnoin-
tiin sekä 
ohjata 
häntä kes-
kustele-
maan ha-
vainnois-
taan  

S1–S4  Oppilas 
kuuntelee 
ja havain-
noi ää-
niympäris-
töä ja mu-
siikkia elä-
mykselli-
sesti sekä 
kykenee 
osallistu-
maan ai-
heeseen 
liittyvään 
keskuste-
luun.  

Ääniympä-
ristön ja 
musiikin 
kuuntelu 
ja siitä 
keskuste-
leminen  
   
   
   

Oppilas 
kuuntelee 
ääniympä-
ristöä ja 
musiikkia.  

Oppilas 
kuuntelee 
ääniympä-
ristöä ja 
musiikkia 
esittäen 
kuulemas-
taan yksit-
täisiä huo-
mioita.  

Oppilas 
kuuntelee 
ääniympä-
ristöä ja 
musiikkia 
ja osaa 
kertoa ha-
vainnois-
taan.  

Oppilas 
kuuntelee 
ääniympä-
ristöä ja 
musiikkia 
keskustel-
len havain-
noistaan 
sekä pe-
rustellen 
näkemyksi-
ään.   
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T6 kannus-
taa oppi-
lasta ra-
kenta-
maan luo-
vaa suh-
detta mu-
siikkiin ja 
ohjata 
häntä im-
provisoin-
tiin, sovit-
tamiseen 
ja säveltä-
miseen 
sekä tai-
teidenväli-
seen työs-
kentelyyn  

S1–S4  Oppilas ra-
kentaa 
luovaa 
suhdetta 
musiikkiin 
improvi-
soiden, so-
vittaen ja 
säveltäen 
sekä työs-
kentele-
mällä tai-
teidenväli-
sesti.  

Musiikin 
luova tuot-
taminen  
   

Oppilas 
osallistuu 
luovan 
tuottami-
sen pro-
sessiin.  

Oppilas 
osallistuu 
luovan 
tuottami-
sen pro-
sessiin 
tuottaen 
yksittäisiä 
musiikilli-
sia ideoita 
yksin tai 
ryhmän jä-
senenä.  

Oppilas 
käyttää 
musiikilli-
sia tai 
muita ää-
nellisiä 
element-
tejä kehit-
täen ja to-
teuttaen 
musiikilli-
sia ideoita 
yksin tai 
ryhmän jä-
senenä.  
   

Oppilas 
käyttää 
musiikilli-
sia tai 
muita ää-
nellisiä ele-
menttejä 
kehittäen 
ja toteut-
taen moni-
naisia sekä 
kekseliäitä 
musiikilli-
sia ideoita 
yksin tai 
ryhmän jä-
senenä.  
   

T7 ohjata 
oppilasta 
musiikin 
tallentami-
seen ja 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian käyt-
töön sekä 
musiikin 
tekemi-
sessä että 
osana mo-
nialaisia 
kokonai-
suuksia  

S1–S4  Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa musii-
kin teke-
misessä 
sekä tal-
lentami-
sessa 
osana mo-
nialaisia 
kokonai-
suuksia.  
   
   

Musiikki-
teknolo-
gian 
käyttö  

Oppilas 
kokeilee 
joitakin 
musiikki-
teknolo-
gian työ-
kaluja 
opettajan  
konkreet-
tisten oh-
jeiden mu-
kaan.  

Oppilas 
kokeilee 
musiikki-
teknolo-
gian mah-
dollisuuk-
sia musii-
kin teke-
misessä it-
senäisesti.  

Oppilas 
käyttää 
musiikki-
teknolo-
gian tarjo-
amia mah-
dollisuuk-
sia omassa 
tai ryhmän 
ilmai-
sussa.  
   

Oppilas 
käyttää 
monipuoli-
sesti mu-
siikkitek-
nologian 
tarjoamia 
mahdolli-
suuksia 
omassa tai 
ryhmän il-
maisussa.  

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito  

T8 ohjata 
oppilasta 
tarkastele-
maan mu-
siikkia tai-
teenla-
jina   
ja ymmär-
tämään, 
miten mu-
siikkia käy-
tetään 
viestimi-
seen ja 

S1–S4  Oppilas 
tarkaste-
lee musiik-
kia tai-
teenlajina 
ja  
oppii ym-
märtä-
mään, mi-
ten mu-
siikkia käy-
tetään 
viestimi-
seen ja 

Kulttuuri-
nen osaa-
minen  

Oppilas 
tunnistaa 
joitakin ta-
poja käyt-
tää musiik-
kia viesti-
miseen ja 
vaikutta-
miseen.  
   
Oppilas 
tunnistaa 
joitakin 

Oppilas 
tunnistaa 
joitakin 
musiikin 
monista 
käyttöta-
voista ja 
kulttuuri-
sista ilme-
nemis-
muodoista 
ja osaa 

Oppilas jä-
sentää 
musiikin 
käyttöta-
poja ja 
kulttuuri-
sia ilmene-
mismuo-
toja ker-
toen ha-
vainnois-
taan.  
   
   

Oppilas 
analysoi ja 
arvioi mu-
siikin käyt-
tötapoja ja 
kulttuurisia 
ilmenemis-
muotoja   
ja osaa 
keskustella 
niistä.  
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vaikutta-
miseen eri 
kulttuu-
reissa  

vaikutta-
miseen eri 
kulttuu-
reissa.  

musiikki-
kulttuu-
reja.  

kertoa ha-
vainnois-
taan.  

T9 roh-
kaista ja 
ohjata op-
pilasta 
käyttä-
mään mu-
siikin mer-
kintäta-
poja, käsit-
teitä ja 
terminolo-
giaa musii-
killisessa 
toimin-
nassa.  

S1–S4  Oppilas 
käyttää 
musiikin 
merkintä-
tapoja, kä-
sitteitä ja 
terminolo-
giaa musii-
killisessa 
toimin-
nassa.  

Musiikillis-
ten käsit-
teiden ja 
symbolien 
käyttö.  

Oppilas 
tunnistaa 
joitakin 
musiikin 
käsitteitä 
ja symbo-
leja.  

Oppilas 
käyttää yk-
sittäisiä 
musiikki-
käsitteitä, 
musiikin 
merkintä-
tapoja ja 
joitakin 
musiikki-
termejä 
musiikilli-
sessa toi-
minnassa.  

Oppilas 
käyttää 
musiikki-
käsitteitä, 
musiikin 
merkintä-
tapoja 
sekä mu-
siikkiter-
mejä mu-
siikillisessa 
toimin-
nassa.  
   

Oppilas 
käyttää ja 
soveltaa 
sujuvasti ja 
tarkoituk-
senmukai-
sesti mu-
siikkikäsit-
teitä, mu-
siikin mer-
kintätapoja 
ja musiikki-
termejä 
musiikilli-
sessa toi-
minnassa.  

Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa  

T10 ohjata 
oppilasta 
tunnista-
maan mu-
siikin vai-
kutuksia 
tunteisiin 
ja hyvin-
vointiin  
   

S1–S4  Oppilas 
tunnistaa 
musiikin 
vaikutuk-
sia tuntei-
siin ja hy-
vinvoin-
tiin.  
   

  Ei käytetä 
arvosanan 
muodosta-
misen pe-
rusteena. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuk-
siaan 
osana it-
searvioin-
tia  

         

T11 ohjata 
oppilasta 
huolehti-
maan kuu-
lostaan 
sekä musi-
sointi- ja 
ääniympä-
ristön tur-
vallisuu-
desta  
   

S1–S4  Oppilas 
huolehtii 
kuulostaan 
ja  
pitää 
huolta 
musi-
sointi- ja 
ääniympä-
ristön tur-
vallisuu-
desta.  
   

Kuulosta 
sekä musi-
sointi- ja 
ääniympä-
ristön tur-
vallisuu-
desta huo-
lehtimi-
nen  

Oppilas 
noudattaa 
annettavia 
turvalli-
suusoh-
jeita.    

Oppilas ot-
taa huomi-
oon ää-
niympäris-
tön turval-
lisuuteen 
liittyvät te-
kijät sekä 
käyttää 
laitteita ja 
soittimia 
turvalli-
suusohjei-
den mu-
kaisesti.  

Oppilas 
käyttää 
laitteita ja 
soittimia 
musisoin-
titilan-
teissa ot-
taen huo-
mioon 
muun mu-
assa äänen 
ja musiikin 
voimak-
kuuteen 
sekä muut 
turvalli-

Oppilas 
huolehtii 
vastuulli-
sesti musi-
sointi- ja 
ääniympä-
ristön tur-
valli-
suudsta.  



606 
 

seen toi-
mintaan 
liittyvät te-
kijät.  

Oppimaan oppiminen musiikissa  

T12 ohjata 
oppilasta 
kehittä-
mään mu-
siikillista 
osaamis-
taan har-
joittelun 
avulla, 
asetta-
maan ta-
voitteita 
musiikilli-
selle oppi-
miselleen 
ja arvioi-
maan tai-
tojensa 
edisty-
mistä suh-
teessa ta-
voitteisiin.  

S1–S4  Oppilas 
oppii ke-
hittämään 
musiikil-
lista osaa-
mistaan 
harjoitte-
lun avulla, 
asettaa ta-
voitteita 
musiikilli-
selle oppi-
miselleen 
sekä arvioi 
taitojensa 
edisty-
mistä suh-
teessa ta-
voitteisiin.  

Oppimisen 
taidot  

Oppilas 
kehittää 
osaamis-
taan opet-
tajan tuke-
mana jol-
lakin mu-
siikillisen 
osaamisen 
osa-alu-
eella an-
netun  
tavoitteen 
suuntai-
sesti.  
   
   
   

Oppilas 
asettaa it-
selleen oh-
jattuna 
musisoin-
tiin, mu-
siikkilii-
kuntaan 
tai säveltä-
miseen ja 
muuhun 
luovaan 
tuottami-
seen liitty-
viä tavoit-
teita, toi-
mii niiden 
suuntai-
sesti ja   
työskente-
lee niiden 
suuntai-
sesti  

Oppilas 
asettaa 
ohjattuna 
itselleen 
musisoin-
tiin, mu-
siikkilii-
kuntaan 
tai säveltä-
miseen ja 
muuhun 
luovaan 
tuottami-
seen liitty-
viä tavoit-
teita, har-
joittelee 
niiden 
suuntai-
sesti sekä 
arvioi edis-
tymistään 
suhteessa 
tavoittei-
siinsa.  

Oppilas 
asettaa 
musisoin-
tiin, mu-
siikkiliikun-
taan tai sä-
veltämi-
seen ja 
muuhun 
luovaan 
tuottami-
seen liitty-
viä tavoit-
teita ja 
työskente-
lee niiden 
mukai-
sesti.   
   
Oppilas ar-
vioi toi-
mintaansa 
ja mukaut-
taa työs-
kentelyään 
tavoit-
teidensa 
pohjalta.  

  

 

15.4.15 Kuvataide 
 

Kuvataide 
 

Oppiaineen tehtävä  

Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista to-

dellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä 

vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen 

luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun vi-

suaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuri-
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perinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilai-

den kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteis-

kuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.  

Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimi-

seen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista nä-

kökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttä-

mään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannus-

tetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esit-

tämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä 

muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin 

kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.  

Vuosiluokilla 7-9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun vi-

suaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen. Opetuksessa vahvistetaan 

oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympä-

ristöissä. Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia 

ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Opetuk-

sessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin. Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintä-

teknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyk-

siä perusopetuksen jälkeisille opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä 

valmiuksia.  

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen materiaalien, 

teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen. Opetustilanteissa luodaan 

aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniais-

tista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa 

otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely 

yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri 

sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 7-9 tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä 

työskentelyä taiteen traditioita ja aikalaistaiteen toimintatapoja hyödyntämällä. Opetuksessa luodaan mah-

dollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille 

projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.  

Ohjaus, tuki ja eriyttäminen kuvataiteessa vuosiluokilla 7-9  

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten ja mo-

toristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne 

tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon 

oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työ-

tapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla. Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, so-

veltaa erilaisia työtapoja ja käyttää vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, 

moninaisuutta kunnioittava ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista oh-

jausta ja tukea. Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tun-

teiden visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen 
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järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä kokemuk-

sia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa perusopetuksen jälkeisiin 

opintoihin valmistavasta näkökulmasta.  

  

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9 

 

Oppimisen ja osaamisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksi-

löllisen edistymisen huomioivaa. Formatiivisella ja summatiivisella arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja 

tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä it-

searviointitaitojen kehittymistä. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien ajatusten ilmaisemiseen ja toisten 

näkemysten arvostamiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa 

määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaan-

ottamisen taitoja kehitetään osana formatiivista arviointia. 

  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kuva-

taiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kuvataiteen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päät-

töarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kuvataiteen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perus-

teella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 

mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 

tasoa. Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kuvataiteen oppimää-

rän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaami-

sen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kuvataiteen oppimäärän päättöarviointiin ja 

siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Kuvataiteen päättöarvioinnin kriteereissä alemman arvosanan kriteerissä kuvattu osaaminen kumuloituu 

ylemmän arvosanan kriteerissä edellytettyyn osaamisen tasoon. Oppilaan työskentelyä arvioidaan osana 

oppilaan osoittamaa osaamisen tasoa suhteessa kaikkiin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvi-

oinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan osaamista kehitetään kaikissa opetuksen tavoitealueissa oppi-

määrän päättymiseen saakka.   

   

   

Opetuksen 
tavoite  

Sisäl-
töalu-
eet  

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut op-
pimisen ta-
voitteet  

Arvioinnin 
kohde  

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
5  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7  

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 9  

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu  
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T1 kannus-
taa oppi-
lasta ha-
vainnoi-
maan tai-
detta, ym-
päristöä ja 
muuta vi-
suaalista 
kulttuuria 
moniaisti-
sesti ja 
käyttä-
mällä mo-
nipuolisesti 
kuvallisen 
tuottami-
sen mene-
telmiä  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
havainnoi-
maan tai-
detta, ympä-
ristöä ja 
muuta visuaa-
lista kulttuu-
ria.  

Taiteen, 
ympäris-
tön ja 
muun visu-
aalisen 
kulttuurin 
havain-
noiminen  

Oppilas 
tekee ha-
vaintoja 
yksilölli-
sesti oh-
jeistet-
tuna.  

Oppilas 
käyttää 
joitakin 
kuvallisen 
tuottami-
sen mene-
telmiä 
tehdes-
sään ha-
vaintoja.  

Oppilas 
käyttää 
useita ku-
vallisen 
tuottami-
sen me-
netelmiä 
ja eri ais-
teja teh-
dessään 
havain-
toja.  

Oppilas 
käyttää ku-
vallisen 
tuottamisen 
menetelmiä 
tarkoituk-
senmukai-
sesti ja mo-
nipuolisesti 
tehdessään 
havaintoja.  

T2 roh-
kaista op-
pilasta kes-
kustele-
maan 
omista ja 
muiden ha-
vainnoista 
ja ajatuk-
sista sekä 
perustele-
maan nä-
kemyksi-
ään  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
keskustele-
maan havain-
noista ja aja-
tuksista pe-
rustellen nä-
kemyksiään.  

Havainto-
jen ja aja-
tusten sa-
nallinen 
pohdinta  
   

Oppilas 
sanallis-
taa suulli-
sesti tai 
kirjalli-
sesti 
opetta-
jalle jon-
kin ha-
vain-
tonsa.  

Oppilas 
tuo joita-
kin havain-
tojaan ja 
ajatuksi-
aan yhtei-
seen kes-
kuste-
luun.  

Oppilas 
osallistuu 
oma-
aloittei-
sesti kes-
kustelui-
hin ja pe-
rustelee 
ajatuksi-
aan.  

Oppilas osal-
listuu kes-
kusteluihin 
näkemyksi-
ään selkeästi 
perustellen 
ja muiden 
puheenvuo-
roja raken-
tavasti tulki-
ten.  

T3 innos-
taa oppi-
lasta ilmai-
semaan 
havainto-
jaan ja aja-
tuksiaan 
kuvallisesti 
erilaisia vä-
lineitä ja 
tiedon 
tuottami-
sen tapoja 
käyttäen 
eri ympä-
ristöissä  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
havaintojaan 
ja ajatuksiaan 
käyttämällä 
erilaisia ku-
vallisen ilmai-
sun tapoja.  

Havainto-
jen ja aja-
tusten ku-
vallinen il-
maisemi-
nen  

Oppilas il-
maisee 
konkreet-
tisesti oh-
jattuna 
joitakin 
havainto-
jaan ja 
ajatuksi-
aan kuval-
lisesti.  

Oppilas il-
maisee ha-
vaintojaan 
ja ajatuksi-
aan kuval-
lisesti.  
   
Oppilas 
käyttää 
kuvailmai-
sussaan 
myös jota-
kin muuta 
tiedon 
tuottami-
sen tapaa.  

Oppilas il-
maisee 
havainto-
jaan ja 
ajatuksi-
aan ku-
vallisesti.  
   
Oppilas 
käyttää 
kuvail-
maisus-
saan 
myös 
muita tie-
don tuot-
tamisen 
tapoja.  

Oppilas sy-
ventää ha-
vaintojensa 
ja ajatus-
tensa ilmai-
semista ku-
vallisesti.  
   
Oppilas 
käyttää ku-
vailmaisus-
saan moni-
puolisesti 
muita tie-
don tuotta-
misen ta-
poja.  
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Kuvallinen tuottaminen  

T4 ohjata 
oppilasta 
sovelta-
maan eri-
laisia ma-
teriaaleja, 
tekniikoita 
ja ilmaisun 
keinoja 
sekä syven-
tämään ku-
vallisen 
tuottami-
sen taito-
jaan  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
syventämään 
kuvailmaisun 
taitojaan.  

Kuvailmai-
sun taito-
jen syven-
täminen  
   
   

Oppilas 
kokeilee 
jonkin 
materiaa-
lin tai tek-
niikan 
käyttöä.  

Oppilas 
harjoitte-
lee erilai-
sia kuvail-
maisun 
keinoja ja 
käyttää 
niistä joi-
takin ta-
voitteelli-
sesti.  

Oppilas 
käyttää 
tavoit-
teellisesti 
erilaisia 
kuvail-
maisun 
keinoja.  

Oppilas so-
veltaa ta-
voitteelli-
sesti ja tar-
koituksen-
mukaisesti 
erilaisia ku-
vailmaisun 
keinoja.  

T5 ohjata 
oppilasta 
tutkivaan 
lähestymis-
tapaan it-
senäisessä 
ja yhteis-
toiminnalli-
sessa ku-
vallisessa 
työskente-
lyssä  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
käyttämään 
tutkivaa lä-
hestymista-
paa ja kehit-
tämään on-
gelmanratkai-
sutaitojaan.  

Tutkivan 
lähesty-
mistavan 
ja ongel-
manratkai-
sutaitojen 
käyttämi-
nen  

Oppilas 
harjoitte-
lee ohja-
tusti tut-
kivaa lä-
hestymis-
tapaa 
työsken-
telys-
sään.  

Oppilas 
harjoitte-
lee tutki-
vaa lähes-
tymista-
paa yksin 
tai ryh-
mässä 
työsken-
nelles-
sään.  

Oppilas 
käyttää 
tutkivaa 
lähesty-
mistapaa 
yksin tai 
ryhmässä 
työsken-
nelles-
sään.  

Oppilas 
käyttää ta-
voitteelli-
sesti tutki-
vaa lähesty-
mistapaa yk-
sin ja yhteis-
toiminnalli-
sesti työs-
kennelles-
sään.  

T6 roh-
kaista op-
pilasta il-
maise-
maan mie-
lipiteitään 
sekä sovel-
tamaan ku-
vallisen 
viestinnän 
ja vaikutta-
misen kei-
noja 
omissa ku-
vissaan  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
ilmaisemaan 
mielipiteitään 
sekä sovelta-
maan kuvalli-
sen vaikutta-
misen kei-
noja.  

Kuvallisen 
tuottami-
sen avulla 
vaikutta-
minen  

Oppilas 
tunnistaa 
ja kokei-
lee kuval-
lisen vies-
tinnän 
mahdolli-
suuksia.  

Oppilas 
käyttää 
joitakin 
kuvallisen 
viestinnän 
keinoja il-
maistes-
saan mieli-
piteitään.  

Oppilas il-
maisee 
mielipi-
teitään it-
selleen 
merkityk-
sellisistä 
asioista 
kuvallisen 
viestin-
nän kei-
noin.  

Oppilas osal-
listuu ja vai-
kuttaa ym-
päristöön 
soveltamalla 
kuvallisen 
viestinnän 
keinoja.  

Visuaalisen kulttuurin tulkinta  

T7 ohjata 
oppilasta 
sovelta-
maan ku-
vallisia, sa-
nallisia ja 

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
käyttämään 
erilaisia kuva-
tulkinnan me-
netelmiä.  

Kuvatulkin-
nan mene-
telmien so-
veltami-
nen  

Oppilas 
kokeilee 
ohjatusti 
jotakin 
kuvatul-

Oppilas 
harjoitte-
lee kuva-
tulkinnan 
menetel-
miä 

Oppilas 
käyttää 
erilaisia 
kuvatul-
kin-

Oppilas so-
veltaa moni-
puolisesti 
erilaisia ku-
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muita ku-
vatulkin-
nan mene-
telmiä  

kin-
nan me-
netel-
mää.  

ja käyttää 
niistä joi-
takin.  

nan me-
netel-
miä.  

vatulkin-
nan mene-
telmiä.  

T8 ohjata 
oppilasta 
tarkastele-
maan tai-
teen ja 
muun visu-
aalisen 
kulttuurin 
merkitystä 
yksilölle, 
yhteisölle 
ja yhteis-
kunnalle 
historian ja 
kulttuurin 
näkökul-
mista  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
tarkastele-
maan taiteen 
ja muun visu-
aalisen kult-
tuurin erilai-
sia merkityk-
siä  

Visuaalisen 
kulttuurin 
merkityk-
sen tarkas-
teleminen  

Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
jonkin vi-
suaalisen 
kulttuurin 
merkityk-
sen.  
   

Oppilas 
tarkaste-
lee joita-
kin visuaa-
lisen kult-
tuurin 
merkityk-
siä sekä 
tutustuu 
niistä käy-
tävään 
keskuste-
luun.  

Oppilas 
osallistuu 
tulkin-
noillaan 
keskuste-
luun visu-
aalisen 
kulttuurin 
merkityk-
sestä.  

Oppilas pe-
rustelee nä-
kemyksiään 
visuaalisen 
kulttuurin 
merkityk-
sestä.  
   

T9 innos-
taa oppi-
lasta sovel-
tamaan eri 
aikojen ja 
kulttuurien 
kuvailmai-
sun tapoja 
kuvalli-
sessa tuot-
tamises-
saan  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
tuntemaan ja 
soveltamaan 
kulttuurisia 
kuvailmaisun 
tapoja.  

Kulttuuris-
ten kuvail-
maisun ta-
pojen tun-
temus ja 
soveltami-
nen  
   

Oppilas 
kokeilee 
ohjatusti 
jotakin 
tiettyä 
kulttuu-
rista ku-
vailmai-
sun ta-
paa.  

Oppilas tu-
tustuu oh-
jatusti 
kulttuuri-
siin kuvail-
maisun ta-
poihin ja 
käyttää 
niitä ku-
vallisessa 
tuottami-
sessaan.  

Oppilas 
kehittää 
kulttuu-
risten ku-
vailmai-
sun tapo-
jen tunte-
mustaan 
sovelta-
malla 
niitä ku-
vallisessa 
tuottami-
sessaan.  

Oppilas ke-
hittää kult-
tuuristen 
kuvailmai-
sun tapojen 
tuntemus-
taan sovel-
tamalla niitä 
kuvallisessa 
tuottami-
sessa ja pe-
rustele-
malla ratkai-
sujaan.  

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen  

T10 ohjata 
oppilasta 
ottamaan 
kantaa tai-
teessa, ym-
päristössä 
ja muussa 
visuaali-
sessa kult-
tuurissa il-
meneviin 
arvoihin  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
esittämään 
näkemyksiään 
visuaalisessa 
kulttuurissa il-
menevistä ar-
voista.  

Kannan ot-
taminen 
visuaali-
sessa kult-
tuurissa il-
meneviin 
arvoihin  

Oppilas 
tunnistaa 
ja nimeää 
jonkin vi-
suaali-
sessa 
kulttuu-
rissa ilme-
nevän ar-
von.  
   

Oppilas ni-
meää ja 
pohtii visu-
aalisessa 
kulttuu-
rissa ilme-
neviä ar-
voja.  

Oppilas 
ottaa 
kantaa vi-
suaali-
sessa 
kulttuu-
rissa il-
meneviä 
arvoja 
koske-

Oppilas osal-
listuu visu-
aalisessa 
kulttuurissa 
ilmeneviä 
arvoja kos-
kevaan kes-
kusteluun ja 
perustelee 
näkemyksi-
ään.  
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vaan kes-
kuste-
luun.  

T11 kan-
nustaa op-
pilasta ot-
tamaan ku-
vailmaisus-
saan huo-
mioon 
kulttuuri-
nen moni-
naisuus ja 
kestävä ke-
hitys sekä 
vaikutta-
maan ku-
vien avulla  

S1, S2, 
S3  

Oppilas oppii 
tarkastele-
maan kulttuu-
rista moninai-
suutta ja kes-
tävää kehi-
tystä sekä vai-
kuttamaan 
kuvien 
avulla.  

Omien ar-
vojen ku-
vallinen il-
maisemi-
nen  

Oppilas 
ottaa ku-
vailmai-
sussaan 
huomi-
oon jon-
kin kult-
tuurisen 
moninai-
suuden 
tai kestä-
vän kehi-
tyk-
sen näkö-
kulman.  
   

Oppilas ot-
taa kuvail-
maisus-
saan huo-
mioon eri-
laisia kult-
tuurisen 
moninai-
suuden ja 
kestävän 
kehityk-
sen näkö-
kulmia.  

Oppilas 
tarkaste-
lee ku-
vailmai-
sussaan 
kulttuu-
rista mo-
ninai-
suutta ja 
kestävää 
kehitystä 
sekä tun-
nistaa ku-
villa vai-
kuttami-
sen mah-
dollisuuk-
sia.  

Oppilas esit-
tää näke-
myksiään 
kulttuurisen 
moninaisuu-
den ja kestä-
vän kehityk-
sen kysy-
myksistä 
sekä vaikut-
taa kuvien 
avulla.  

   

 

Oppiaineen valtakunnallinen ja paikallinen tavoite 7.lk 
 

Oppiaineen valtakun-

nallinen ja paikallinen 

tavoite 7.lk 

Tavoitteisiin liit-

tyvät keskeiset 

sisällöt 

Kuntakohtainen toteutussuunni-

telma 
Laaja-alainen 

osaaminen 

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu 
T1 kannustaa oppilasta 

havainnoimaan, tai-

detta, ympäristöä ja 

muuta visuaalista kult-

tuuria moniaistisesti ja 

käyttämään monipuoli-

sesti kuvallisen tuotta-

misen menetelmiä 

S1,S2,S3 · Paikalliset ja lappilaisten taiteilijoi-

den teoksiin tutustuminen. esim. 

käyttäen parafraaseja kuvan tekemi-

seen. Tekniikat: esim. lyijykynä, gra-

fiittikynä, erilaisia liituja, temperavä-

rit, taidegraafinen tekniikka, muovai-

luun tarkoitetuilla materiaaleilla  

 

· Oma kuva ja kulttuuriympäristö eri 

vuodenaikoina esim. valokuvaa-

malla, elokuvaprojektina, sarjakuva, 

L1, L3, L4, L5 
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T2 rohkaista oppilasta 

keskustelemaan omista 

ja muiden havainnoista 

ja ajatuksista sekä pe-

rustelemaan näkemyk-

siään 

S1,S2,S3 · Oman teoksen/elokuvan esittelemi-

nen yleisölle · Näyttelyn pystyttämi-

nen ja tästä rakentavan palautteen 

vastaanottaminen ja antaminen  

 

· Kuvataiteen portfolio ja oppimispäi-

väkirja on osa työskentelyn prosessia 

ja arviointia 

L2, L4, L5, L6 

T3 innostaa oppilasta il-

maisemaan havainto-

jaan ja ajatuksiaan ku-

vallisesti erilaisia väli-

neitä ja tiedon tuotta-

misen tapoja käyttäen 

eri ympäristöissä 

S1, S2, S3 · Lähiympäristöön tutustuminen; ra-

kennettu-, ja luonnonympäristö 

esim. eri piirtimien ja maalausteknii-

koilla esim. 

 

· Luokkalehti  

 

· Kuvataideluokan ilmoitustaulu joko 

seinälle tai sähköiseen muotoon 

 

· Näytelmä ja sen toteuttaminen  

 

· Tilataideteokset/installaatiot  

 

· Erilaisiin kilpailuihin osallistuminen 

 

Kuvallinen tuottaminen 
T4 ohjata oppilasta so-

veltamaan erilaisia ma-

teriaaleja, tekniikoita ja 

ilmaisun keinoja sekä 

syventämään kuvallisen 

tuottamisen taitojaan 

S1, S2, S3 Esim.  

· Omasta kuvakulttuurista kertomi-

nen ja syventäminen.  

 

· Esim. Tempera, akryyli, graafiset 

tekniikat, tietokonegrafiikka, eri ma-

teriaalien kollaasit  

 

· Luovan maalaamisen harjoittami-

nen ja värioppia  

 

· Lyijykynä ja muut piirtimet, niiden 

harjoittamista ja historiaa  

 

· Kolme-ulotteisen tekniikan kokeilua 

eri materiaaleja käyttäen 

L2, L3, L5, L6 

T5 ohjata oppilasta tut-

kivaan lähestymista-

paan itsenäisessä ja yh-

S1, S2, S3 Moni-alainen yhteistyö. esim.  

 

· Pienmuotoinen projekti;  

-suunnitteluvaihe 

 -materiaalin kerääminen  

L1, L2, L3, L5 
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teistoiminnallisessa ku-

vallisessa työskente-

lyssä 

-työstäminen  

-esittäminen  

 

· Ryhmätyöt · Itsearviointi kurssin lo-

pussa 
T6 Rohkaista oppilasta 

ilmaisemaan mielipitei-

tään sekä soveltamaan 

kuvallisen viestinnän ja 

vaikuttamisen keinoja 

omissa kuvissaan 

S1, S2, S3 · Kuvamanipulointi  

 

· Oman julisteen tekeminen  

 

· Sarjakuva 

L1, L2, L4, L7 

Visuaalisen kulttuurin tulkinta 
T7 ohjata oppilasta so-

veltamaan kuvallisia, 

sanallisia ja muita kuva-

tulkinnan menetelmiä 

S1, S2, S3 · Kuva-analyysit  

 

· Tekstin kuvituskuvat  

 

· Kriittinen kuvanlukutaito  

 

· Erilaiset kuvat:  

-Henkilökuva  

-Uutiskuva 

-Reportaasikuva 

-Eri aikakauden taiteenkuvia ja näi-

den viestit ja vaikutukset 

-Manipuloitukuva  

· Tehtävät: esim.  

-Oman kuvareportaasin tuottaminen 

-Oman mainoskuvan tai mainoselo-

kuvan tuottaminen  

-Oman kuvamanipulaation tekemi-

nen  

 

· Tarkastellaan erilaisia ilmaisumuo-

toja:  

-esim. tilataide, video- ja nettitaide, 

installaatio, performanssi, 

L1, L4, L5, L6 

T8 ohjata oppilasta tar-

kastelemaan taiteen ja 

muun visuaalisen kult-

tuurin merkitystä yksi-

lölle ja yhteiskunnalle 

historian ja kulttuurin 

näkökulmasta 

S1, S2, S3 · Taiteen ja eri kulttuurin harjoitta-

jien vierailut  

 

· Museovierailut  

 

· Näyttelyvierailut  

 

YMPÄRISTÖN KUVAT: esim.  

L2, L3, L6, L7 
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· Julisteet, mainokset, opasteet, kuvi-

tukset, taulukot, symbolit, kartat, 

esineet, leikkikalut, astiat, vaatteet 

rakennukset 

  

OMAT KUVAT: · esim. nettitaide, har-

rastaja-taide, kännykkäkuvat, koti-

taide, pelit, pilakuvat, sarjakuvat  

 

TAIDEMAAILMAT:  

· esim. installaatiot, performanssit, 

ympäristötaide  

 

MUU TAIDE: · esim. toinen taide, 

outsidertaide, kokeileva taide, graf-

fiti, kansanperinne, nykykansantaide 

T9 Innostaa oppilasta 

soveltamaan eri aikojen 

ja kulttuurien kuvail-

maisun tapoja kuvalli-

sessa tuottamisessaan 

S1, S2, S3 Taidekuvan referointia parafraa-

sin/muunnelman keinoin esim.  

· maalauksena  

· kuvakollaasina  

 

Pieni taidehistoria luolamaalauksista 

tämän päivän kuvantuottamisen tek-

niikkoihin  

 

Vieraat kulttuurit 

L1, L2, L5, L6 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen 
T10 Ohjata oppilasta 

ottamaan kantaa tai-

teessa, ympäristössä ja 

muussa visuaalisessa 

kulttuurissa ilmeneviin 

arvoihin 

S1, S2, S3 esim.  

· Kantaa ottavan oman sarjakuvan, 

videoproduktion tuottaminen ja esit-

täminen 

 

· Kuva-analyysit 

L3, L4, L6, L7 

T11 Kannustaa oppi-

lasta ottamaan kuvail-

maisussaan huomioon 

kulttuurienmoninaisuus 

ja kestävän kehitys 

sekä vaikuttamaan ku-

vien avulla 

 esim. · juliste L1, L2, L4, L7 

 

Mediataitojen oppimispolku  

 

MEDIATAITOJEN OPPIMISPOLKU/PAINOPISTEET ERI VUOSILUOKILLE 
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MEDIATAITOJEN OPPIMISPOLKU/PAINOPISTEET ERI VUOSILUOKILLE 

Vuosi-luokat: LUOVAT JA ESTEET-

TISET TAIDOT 

VUOROVAIKUTUS-

TAIDOT 

KRIITTISET TUL-

KINTATAIDOT 

TURVATAIDOT 

1.-2. Omien tarinoiden te-

keminen ja kertomi-

nen sekä kyky hah-

mottaa juonen ra-

kenne. Tarinan hah-

mon vertailu omiin 

kokemuksiin ja tun-

teisiin 

Samastuminen, roo-

linotto ja vuorottelu 

median avulla.  

 

Empatia ja tunteiden 

pohdinta 

Faktan ja fiktion 

erottaminen ja 

mainosten erotta-

minen muusta ai-

neistosta. 

Median käyttö ai-

kuisen tukemana 

ja vaikeiden tilan-

teiden käsittely. 

Mediasisältöjen 

ikärajojen tunte-

mus. 

3.-4. Samastuminen, roo-

linotto ja vuorottelu 

median avulla. Em-

patia ja tunteiden 

pohdinta 

Samastuminen, roo-

linotto ja vuorottelu 

median avulla. Em-

patia ja tunteiden 

pohdinta 

Lajityyppien ja ker-

ronnallisten keino-

jen tuntemus. Ym-

märrys siitä, että 

mediasisällöt ovat 

tekijöidensä valin-

tojen tulosta. 

Internetin turvalli-

nen käyttö, tieto-

turva ja yksityisyy-

den suojaaminen. 

5.-6. Omien mediatarpei-

den hahmottaminen 

ja oman mediamaun 

löytäminen. 

Yhdessä oppiminen 

ja vastavuoroisen 

vertaistuen harjoit-

telu. Sananvapau-

den tuntemus ja ym-

märrys yksityisen ja 

julkisen erosta. 

Median puhetapo-

jen ja taustaraken-

teiden tuntemus. 

Kyvyt jäsentää ja 

hallita tietoa. 

Toiset huomioon 

ottava ja kohtelias 

käytös interne-

tissä. 

7.-8. Viestien analysointi 

ja eettinen pohdinta. 

Mediassa esitettyjen 

arvojen ja asentei-

den peilaaminen 

omiin. 

Identiteettityö me-

dian avulla. Rooliko-

keilut ja - leikittelyt 

sijaiskokemusten 

kautta. 

Viestien kyseen-

alaistaminen ja 

median stereotypi-

oiden analysointi. 

Ymmärrys media-

käyttäjän lakeihin 

perustuvista oi-

keuksista ja velvol-

lisuuksista. 

9. Oman persoonan ja 

tyylin ilmaisemien 

sekä tyyliympäristö-

jen luominen. Teki-

jänoikeuksien tunte-

mus. 

Kansalaiskulttuuriin 

osallistuminen ja 

vaikuttaminen. 

Mediasisältöjen 

suhteuttaminen ai-

kaisempiin tietora-

kenteisiin. Tietoi-

suus sisältöjen 

kaupallisista, po-

liittisista ja ideolo-

gisista pyrkimyk-

sistä 

Mediasisältöjen ja 

-palveluiden moni-

puolinen, laillinen 

ja sääntöjä nou-

dattava käyttö. 

Yhteenveto: 

 Oman ilmaisun ja 

oman äänen löytä-

minen sekä käyttä-

minen 

Vuorovaikutuksen 

ja oman toiminnan 

kautta syntyvä osal-

lisuus. 

Ymmärrykseen pe-

rustuva media ja 

kulttuurikriitti-

syys. 

Turvallinen, tar-

koituksenmukai-
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nen ja tilannekoh-

tainen media-

käyttö. 

 

Lähde: www.kerhokeskus.fi 

 

15.4.16 Käsityö 
 

Käsityö 

 

Oppiaineen tehtävä  

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö on mo-

nimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toi-

mintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai 

yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja 

siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetel-

mällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 

sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudel-

lista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnit-

teluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on 

pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuotta-

vassa kokemuksessa.  

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa. 

Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat 

luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma elämänpiiri, paikallinen ja eri ryhmien kulttuuriperintö 

sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja 

yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpi-

tää ja kehittää käsityökulttuuria.  

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta nousevaa in-

novointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien tietojen ja 

taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman 

havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös 

erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä 

on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja. 

Kotiseudullamme ovat tärkeitä luonto ja sen tarjoamat materiaalit, lappilaiset värit, paikalliset eläimet, 

elinkeinot ja alueemme pukeutumiskulttuuri sekä vuodenajat. Käsityön opetuksen ydintehtävänä on syven-

tää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja- ja taitoja. Vuosiluokilla 7-9 syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja 

käsityön työ- ja dokumentointivälineiden turvalliseen ja mielekkääseen käyttöön. Tavoitteena on rohkaista 

http://www.kerhokeskus.fi/
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oppilasta kehittämään luovuuttaan ja luottamaan omaan näkemykseensä. Oppilas arvostaa työn ja materi-

aalin laatua, sekä suhtautuu arvioiden ja kriittisesti omiin valintoihinsa, tarjolla oleviin virikkeisiin, tuottei-

siin ja palveluihin kuluttajana. Kannustetaan oppilasta luovuuteen ja esteettisiin valintoihin, edistetään op-

pilaan teknisiä sekä fyysis-motorisia taitoja, unohtamatta ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä tekno-

logian arkipäivän ilmiöistä. 

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön oppimi-

sen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäris-

töä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään 

mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään 

teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla 

yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön 

tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida pedagogisesti 

erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista, suunnittelua ja yh-

teisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, ak-

tiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden erilaiset edellytykset ja tarpeet 

käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien oppimisympäris-

töjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa. 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7–9   

 

Käsityön oppimisen ja osaamisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaat saavat monipuo-

lista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan. Formatiivisella arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityö-

taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan 

omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan 

arvioimaan omaa oppimistaan ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itsearviointia ja saada vertaispa-

lautetta. Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja kehitetään osana 

formatiivista arviointia. Summatiivinen arviointi perustuu kokonaiseen käsityön prosessiin, sen tavoitteisiin 

ja kriteereihin. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä.  

  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona käsityön opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut käsityön op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt käsityön oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kri-

teerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on käsityön oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodos-

tettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 

kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosa-

nojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan käsityön oppimäärän tavoitteiden 
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pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavut-

taminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun ta-

voitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy käsityön oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan.  

 

Kriteerikuvauksissa käsityön alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan ku-

vauksiin.   

  

   

Opetuk-
sen ta-
voite  

Sisäl-
töalu-
eet  

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet  

Arvioinnin 
kohde  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 5  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7  

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 8  

Osaamisen 
kuvaus ar-
vosanalle 
9  

T1 ohjata 
oppilasta 
ideoi-
maan, tut-
kimaan, 
kokeile-
maan ja 
suunnitte-
lemaan 
yritteli-
äästi työs-
kentely-
ään  

S1–S5  Oppilas 
oppii suun-
nittele-
maan työs-
kentely-
ään.    
   
Oppilas 
oppii toi-
mimaan 
yritteli-
äästi ja 
luovasti 
ideoides-
saan, tut-
kiessaan ja 
kokeilles-
saan erilai-
sia asioita.  

Työskentely 
ja tuottami-
nen  

Oppilas 
suunnitte-
lee omaa 
työtään 
annetun 
ohjeen ja 
esimerkin 
pohjalta.  
   
Oppilas 
osaa tehdä 
tietyn työ-
vaiheen 
konkreetti-
sesti ohjat-
tuna.  

Oppilas 
suunnitte-
lee työtään 
annettujen 
ohjeiden 
mukaan.  
   
Oppilas 
pyrkii työs-
kentele-
mään yrit-
teliäästi.  

Oppilas 
suunnitte-
lee työs-
kentelyään 
ja osaa 
tehdä va-
lintoja ja 
etsiä työ-
hönsä 
omia rat-
kaisuja.  
   

Oppilas 
suunnitte-
lee itsenäi-
sesti työs-
kentely-
ään.  
   
Oppilas 
työskente-
lee yritteli-
äästi ja 
oma-aloit-
teisesti.  



620 
 

T2 ohjata 
oppilasta 
asetta-
maan käsi-
työhön 
omia oppi-
misen ja 
työskente-
lyn tavoit-
teita sekä 
toteutta-
maan nii-
den perus-
teella ko-
konaisen 
käsityö-
prosessin 
ja arvioi-
maan op-
pimistaan  

S1–
S5  

   

Oppilas 
oppii aset-
tamaan 
omia oppi-
misen ja 
työskente-
lyn tavoit-
teita.  
   
Oppilas 
oppii to-
teutta-
maan ko-
konaisen 
käsityö-
prosessin.  
   
Oppilas 
oppii poh-
timaan 
työskente-
lyään ko-
konaisessa 
käsityö-
proses-
sissa.  

Kokonaisen 
käsityöpro-
sessin to-
teuttaminen  
   
   
   

Oppilas 
asettaa 
opettajan 
avulla 
konkreetti-
sen työs-
kentelyyn 
liittyvän 
oppimisen 
tavoit-
teen.  
   
Oppilas 
työskente-
lee vaihe 
kerrallaan 
ja poh-
tii käsityö-
prosessi-
aan ohja-
tusti.  

Oppilas 
asettaa op-
pimisen ja 
työskente-
lyn tavoit-
teita ohja-
tusti.  
   
Oppilas 
etenee kä-
sityöpro-
sessissa 
vaihe vai-
heelta oh-
jeiden mu-
kaan.  
   
Oppilas 
pohtii käsi-
työproses-
siaan an-
nettujen 
vaihtoeh-
tojen poh-
jalta.  

Oppilas 
osaa aset-
taa oppi-
miselle ja 
työskente-
lylle tavoit-
teita, työs-
kentelee 
käsityö-
prosessin 
mukaisesti 
ja pohtii 
realisti-
sesti käsi-
työproses-
siaan.  

Oppilas 
asettaa it-
senäisesti 
oppimisen 
ja työsken-
telyn tavoit-
teita.  
   
Oppilas ete-
nee johdon-
mukaisesti 
ja pohtii kä-
sityöproses-
siaan ana-
lyyttisesti ja 
realisti-
sesti.  
   

T3 opastaa 
oppilasta 
tutustu-
maan ja 
käyttä-
mään mo-
nipuoli-
sesti erilai-
sia työväli-
neitä, ma-
teriaaleja 
ja tarkoi-
tuksenmu-
kaisia työ-
tapoja 
sekä kehit-
tämään in-
novaati-
oita  

S1–
S5  

   

Oppilas 
oppii käyt-
tämään 
monipuoli-
sesti erilai-
sia työväli-
neitä sekä 
oppii valit-
semaan 
tarkoituk-
senmukai-
sia materi-
aaleja ja 
käsityön 
työtapoja.  
Oppilas on 
kekseliäs 
työskente-
lyssään.  

Työvälinei-
den käyttö, 
valmistusme-
netelmien ja 
käsityön työ-
tapojen tar-
koituksen-
mukainen 
käyttäminen  

Oppilas 
osallistuu 
molem-
pien käsi-
työn työta-
pojen ope-
tukseen.  
   
Oppilas 
käyttää 
erilaisia 
työväli-
neitä ja 
materiaa-
leja tarvit-
taessa 
konkreetti-
sesti ohjat-
tuna.  

Oppilas 
ymmärtää 
erilaisten 
käsityön 
työtapojen 
ja materi-
aalien mer-
kityksen 
käsityöpro-
sessissa ja 
valitsee 
niistä ohja-
tusti työs-
kente-
lyynsä so-
veltuvat.  
   
Oppilas 
käyttää eri-
laisia työ-
välineitä ja 
materiaa-
leja annet-
tujen ohjei-
den mukai-
sesti.  

Oppilas 
osaa valita 
tarkoituk-
senmukai-
sia materi-
aaleja ja 
valmistus-
menetel-
miä sekä 
osaa käyt-
tää niitä 
kekseli-
äästi val-
mistaes-
saan suun-
nittelemi-
aan tuot-
teita tai te-
oksia.  

Oppilas ar-
vioi eri työ-
välineiden 
ja valmis-
tusmenetel-
mien 
käyttö- kel-
poisuutta 
käsityöpro-
sessissa.  
   
Oppilas so-
veltaa ma-
teriaaleihin 
ja työtapoi-
hin liittyvää 
osaamis-
taan kekse-
liäästi, ko-
keilevasti 
ja tarkoituk-
senmukai-
sesti.  
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T4 ohjata 
oppilas 
käyttä-
mään suju-
vasti käsi-
työn käsit-
teitä, 
merkkejä 
ja symbo-
leja sekä 
vahvista-
maan visu-
aalista, 
materiaa-
lista ja tek-
nologista 
ilmaisua  

S1–
S5  

   

Oppilas 
oppii käyt-
tämään 
sujuvasti 
käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä 
ja symbo-
leita.    
   
Oppilas 
oppii ilmai-
semaan it-
seään visu-
aalisesti 
erilaisia 
materiaa-
leja ja esi-
tystekno-
logiaa hyö-
dyntäen.  

Visuaalinen, 
materiaali-
nen ja esitys-
teknologinen 
ilmaisu  
   
   

Oppilas 
tunnistaa 
erilaisia 
käsityön 
käsitteitä, 
merkkejä 
ja symbo-
leita.  
   
Oppilas il-
maisee 
konkreetti-
sesti ohjat-
tuna kuval-
lisesti joi-
tain ha-
vaintojaan 
ja ajatuksi-
aan.  

Oppilas 
käyttää kä-
sityön kä-
sitteitä, 
merkkejä 
ja symbo-
leita oh-
jeen mu-
kaan.  
   
Oppilas il-
maisee ha-
vaintojaan 
ja ajatuksi-
aan kuvalli-
sesti ja jo-
tain muuta 
tapaa käyt-
tämällä.  

Oppilas 
käyttää kä-
sityön kes-
keisiä kä-
sitteitä ja 
osaa esit-
tää ide-
ansa selke-
ästi esitys-
teknolo-
giaa hyö-
dyntäen.  

Oppilas 
käyttää tar-
koituksen-
mukaisesti 
käsityön kä-
sitteitä, 
merkkejä ja 
symboleita.  
   
Oppilas il-
maisee ide-
ansa moni-
puolisesti ja 
luovasti eri-
laisia mate-
riaaleja ja 
esitystekno-
logiaa hyö-
dyntäen.  

T5 ohjata 
oppilasta 
havainnoi-
maan, en-
nakoimaan 
ja reagoi-
maan työ-
tilanteisiin 
liittyviin 
riskitekijöi-
hin ja toi-
mimaan 
turvalli-
sesti käsi-
työproses-
sissa  

S6  Oppilas 
oppii ha-
vainnoi-
maan, ar-
vioimaan 
ja ennakoi-
maan eri-
laisia riski-
tilanteita 
ja reagoi 
tarvitta-
essa nii-
hin.  
   
Oppilas 
oppii toi-
mimaan 
turvalli-
sesti käsi-
työproses-
sissa.  

Turvallinen 
työskentely  

Oppilas 
noudattaa 
käsityö-
proses-
sissa an-
nettuja 
työturvalli-
suusoh-
jeita konk-
reettisesti 
ohjattuna.  
   

Oppilas 
tunnistaa 
käsityöpro-
sessin kes-
keisiä työ-
turvallisuu-
teen liitty-
viä riskite-
kijöitä ja 
noudattaa 
annettuja 
työturvalli-
suusoh-
jeita.  

Oppilas 
osaa arvi-
oida työs-
kentelyn 
vaaroja ja 
riskejä 
sekä toimii 
turvalli-
sesti käsi-
työproses-
sissa.  

Oppilas ar-
vioi ja enna-
koi työsken-
telyn vaa-
roja ja ris-
kejä osana 
käsityöpro-
sessia.  
   
Oppilas 
työskente-
lee turvalli-
sesti ja toi-
millaan 
edistää op-
pimisympä-
ristön tur-
vallisuutta.  
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T6 ohjata 
oppilasta 
käyttä-
mään 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian mah-
dollisuuk-
sia käsi-
työn suun-
nittelussa, 
valmistuk-
sessa ja 
dokumen-
toinnissa, 
sekä yhtei-
söllisen 
tie-
don tuot-
tamisessa 
ja jakami-
sessa  

S1–
S5  

   

Oppilas 
oppii käyt-
tämään 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
gian mah-
dollisuuk-
sia käsi-
työn suun-
nittelussa, 
valmistuk-
sessa ja 
dokumen-
toin-
nissa.    
   
Oppilas 
oppii yh-
teisöllistä 
tiedon 
tuotta-
mista ja ja-
kamista.  

Tieto- ja vies-
tintätekniset 
taidot sekä 
yhteisöllinen 
työskentely  

Oppilas 
käyttää 
konkreetti-
sesti ohjat-
tuna tieto- 
ja viestin-
täteknolo-
giaa 
omassa tai 
yhteisessä 
käsityö-
proses-
sissa.  
   

   

Oppilas 
osaa käyt-
tää anne-
tun ohjeen 
mukaan 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa käsi-
työn suun-
nittelussa, 
valmistuk-
sessa ja 
dokumen-
toinnissa 
yksin tai 
yhdessä 
toisten 
kanssa.  

Oppilas 
osaa käyt-
tää käsi-
työproses-
sin suun-
nittelussa, 
valmista-
misessa ja 
dokumen-
toinnissa 
sekä yhtei-
söllisen 
tiedon 
tuottami-
sessa 
tieto- ja 
viestintä-
teknolo-
giaa.  

Oppilas 
käyttää 
tieto- ja 
viestintä-
teknologiaa 
monipuoli-
sesti käsi-
työproses-
sin eri vai-
heissa sekä 
yhteisölli-
sen tiedon 
tuottami-
sessa ja ja-
kamisessa.  

T7 ohjata 
oppilasta 
tuntemaan 
käsityön, 
kädentai-
tojen ja 
teknologi-
sen kehi-
tyksen 
merkitys 
omassa 
elämäs-
sään, yh-
teiskun-
nassa, yrit-
täjyydessä 
ja muussa 
työelä-
mässä  

S7  
   

Oppilas 
oppii tun-
temaan 
käsityön, 
kädentai-
tojen ja 
teknologi-
sen kehi-
tyksen 
merkityk-
sen 
omassa 
elämäs-
sään, yh-
teiskun-
nassa, yrit-
täjyydessä 
ja muussa 
työelä-
mässä.  

Käsityön ja 
kädentaito-
jen merkityk-
sen hahmot-
taminen arki-
elämässä ja 
yhteiskun-
nassa  
   
   

Oppilas 
osallistuu 
opettajan 
ohjaamana 
käsityön ja 
kädentai-
tojen mer-
kityksen 
pohdin-
taan.  

Oppilas 
osaa esi-
merkkien 
avulla ku-
vailla käsi-
työn mer-
kityksen 
arjessa, yh-
teiskun-
nassa ja 
työelä-
mässä.  

Oppilas 
osaa poh-
tia käsi-
työn ja kä-
dentaito-
jen merki-
tystä 
omassa 
elämäs-
sään ja yh-
teiskun-
nassa.  

Oppilas 
osaa tarkas-
tella eri nä-
kökulmista 
käsityön, 
kädentaito-
jen ja tek-
nologisen 
kehityksen 
merkitystä 
omassa elä-
mässään, 
yhteiskun-
nassa, yrit-
täjyydessä 
sekä 
muussa 
työelä-
mässä.  
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T8 ohjata 
oppilaita 
taloudelli-
seen ajat-
teluun ja 
kehittä-
mään käsi-
työproses-
siin liitty-
viä valin-
toja, jotka 
edistävät 
kestävää 
elämänta-
paa  

S8  Oppilas 
oppii ajat-
telemaan 
taloudelli-
sesti.  
   
Oppilas 
oppii teke-
mään käsi-
työproses-
siin liitty-
viä valin-
toja, jotka 
edistävät 
kestävää 
elämänta-
paa.  

Perusteltujen 
valintojen te-
keminen ja 
kestävän elä-
mäntavan 
huomioimi-
nen käsityö-
prosessissa  
   
   

Oppilas 
osaa käyt-
tää käsi-
työmateri-
aaleja ta-
loudelli-
sesti opet-
tajan oh-
jaamana.  

Oppilas 
osaa osit-
tain itse-
näisesti 
tehdä ta-
loudellisia 
valintoja 
työskente-
lyssään.  
   
Oppilas 
ymmärtää 
käsityöpro-
sessissa 
tehtävien 
valintojen 
ja kestävän 
elämänta-
van välistä 
yhteyttä.  

Oppilas 
osaa tehdä 
taloudelli-
sia valin-
toja työs-
kentelys-
sään.  
   

Oppilas 
osaa arvi-
oida käsi-
työproses-
sissa teh-
tävien va-
lintojen ja 
kestävän 
elämänta-
van välistä 
yhteyttä.  

Oppilas te-
kee talou-
dellisia va-
lintoja ja 
ymmärtää 
laadukkaan 
työn merki-
tyksen.  
   
Oppilas 
osaa arvi-
oida ja pe-
rustella kä-
sityöproses-
siin ja kes-
tävään elä-
mäntapaan 
liittyviä va-
lintoja.  

 

Vuosiluokka 7  

 

Tavoitteet ja sisällöt 7 

Oppiaineen valta-

kunnalliset tavoit-

teet vuosiluokalla 

7 

Oppiaineen paikal-

linen tavoite 7 lk 

Tavoitteisiin liitty-

vät keskeiset sisäl-

löt 

Kuntakohtainen 

toteutussuunni-

telma 

Laaja-alainen 

osaaminen 

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan 

työskentelyään 

sekä ideoimaan ja 

kokeilemaan yrit-

teliäästi 

T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan 

työskentelyään 

sekä ideoimaan, 

tutkimaan ja ko-

keilemaan  

S1 Innovointi Oh-

jataan oppilasta 

ratkaisemaan eri-

laisista lähtökoh-

dista valittuja tuo-

tesuunnitteluteh-

täviä luovasti käyt-

täen pohjana jo 

aiemmin oppimi-

aan taitoja  

 

S3 Kokeilu ja teke-

minen Kokeillaan 

ja käytetään sekä 

perinteisiä että uu-

sia valmistusteknii-

koita että materi-

aaleja 
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T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsi-

työhön omia oppi-

misen ja työsken-

telyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan 

niiden perusteella 

kokonainen käsi-

työprosessi ja arvi-

oimaan oppimis-

taan 

T2 ohjata oppilasta 

asettamaan käsi-

työhön omia oppi-

misen ja työsken-

telyn tavoitteita 

sekä toteuttamaan 

niiden perusteella 

kokonainen käsi-

työprosessi ja arvi-

oimaan oppimis-

taan 

S1, S4, S5 Tekemi-

nen, dokumen-

tointi ja arviointi 

Valmistetaan käsi-

työtuotteita tai - 

teoksia kokonaisen 

käsityöprosessin 

mukaisesti. Koko 

prosessin ajan suo-

ritetaan sekä itse-

,että vertaisarvi-

ointia. 

  

T3 opastaa oppi-

lasta tutustumaan 

ja käyttämään mo-

nipuolisesti erilai-

sia työvälineitä, 

materiaaleja ja tar-

koituksenmukaisia 

työtapoja sekä ke-

hittämään inno-

vaatiota 

T3 opastaa oppi-

lasta tutustumaan 

ja käyttämään mo-

nipuolisesti erilai-

sia työvälineitä, 

materiaaleja ja tar-

koituksenmukaisia 

työtapoja  

Ohjataan oppilaita 

tutustumaan pai-

kalliseen käsityö-

hön ja teknologian 

prosessiin työelä-

mässä. 

S1 Innovointi Rat-

kaistaan erilaisia 

tuotesuunnittelu-

tehtäviä luovasti ja 

kekseliäästi käyt-

täen käsityön kä-

sitteistöä, merk-

kejä ja symboleja. 

S5 Tekeminen 

Käytetään moni-

puolisesti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti 

työvälineitä, ko-

neita ja laitteita 

  

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleja sekä 

vahvistamaan visu-

aalista, materiaa-

lista ja teknolo-

gista ilmaisuaan 

T4 ohjata oppilasta 

käyttämään suju-

vasti käsityön kä-

sitteitä, merkkejä 

ja symboleja  

Paikallinen kult-

tuuri huomioiden. 

S1 Innovointi  

S2 Muotoilu  

S3 Kokeilu  

Hyödynnetään eri-

laisissa tuotesuun-

nittelutehtävissä, 

muotoilussa sekä 

toteutuksessa pai-

kallisuutta ja eri 

kulttuurien perin-

teitä, nykyisyyttä 

ja tulevaisuutta. 

Kokeillaan yhdis-

tää erilaisia mate-

riaaleja ja valmis-

tustekniikoita 

käyttäen molem-
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missa sekä perin-

teisiä että uusia 

mahdollisuuksia. 

T5 ohjata oppilasta 

havainnoimaan, 

ennakoimaan ja 

reagoimaan työti-

lanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja 

toimimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa 

T5 ohjata oppilasta 

havainnoimaan, 

ennakoimaan ja 

reagoimaan työti-

lanteisiin liittyviin 

riskitekijöihin ja 

toimimaan turvalli-

sesti käsityöpro-

sessissa  

Arktinen osaami-

nen. 

S6 Työturvallisuus 

Perehdytään työ-

turvallisuuteen ja 

kartoitetaan työn 

vaaroja osana käsi-

työprosessia. 

  

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- 

ja viestintätekno-

logian mahdolli-

suuksia käsityön 

suunnittelussa, 

valmistuksessa ja 

dokumentoinnissa, 

sekä yhteisöllisen 

tiedon tuottami-

sessa ja jakami-

sessa 

T6 ohjata oppilasta 

käyttämään tieto- 

ja viestintätekno-

logian mahdolli-

suuksia koko käsi-

työprosessissa 

S4 Dokumentointi 

ja arviointi  

Kokonainen käsi-

työprosessi doku-

mentoidaan mah-

dollisuuksien mu-

kaan niin suunnit-

telu- kuin valmis-

tusprosessissakin 

hyödyntäen tieto-

ja viestintätekno-

logiaa. 

  

T7 ohjata oppilasta 

tuntemaan käsi-

työn, kädentaito-

jen ja teknologisen 

kehityksen merki-

tys omassa elä-

mässään, yhteis-

kunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa 

työelämässä 

T7 ohjata oppilasta 

tuntemaan käsi-

työn ja kädentaito-

jen ja teknologisen 

kehityksen merki-

tys omassa elä-

mässään, yhteis-

kunnassa, yrittä-

jyydessä ja muussa 

työelämässä  

Paikallisen luon-

nonmateriaalin 

työstäminen alku-

lähteestä tuot-

teeksi, vahviste-

taan taloudellista 

ja tarkoituksenmu-

kaista materiaa-

S7 Yrittäjämäinen 

oppiminen  

Tutustutaan yrittä-

jämäiseen oppimi-

seen ja yrittäjyy-

teen virtuaalisesti, 

yritysvierailuilla tai 

opintokäynneillä, 

mahdollisuuksien 

mukaan. Huomioi-

daan käsityöosaa-

misen merkitys 

työelämälle. 
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lien käyttöä, tutus-

tuminen/kokeilu 

yrittäjyyteen sekä 

ohjata oppilaita 

tutustumaan pai-

kalliseen käsityö-

hön ja teknologian 

prosessiin työelä-

mässä 

T8 ohjata oppilaita 

taloudelliseen 

ajatteluun ja kehit-

tämään käsityö-

prosessiin liittyviä 

valintoja, jotka 

edistävät kestävää 

elämäntapaa 

T8 Ohjata oppilaita 

taloudelliseen 

ajatteluun ja kes-

tävän kehityksen 

merkitykseen käsi-

työprosessissa  

P8: tutustumi-

nen/kokeilu yrittä-

jyyteen, paikallisiin 

kierrätysmahdolli-

suuksiin tutustu-

minen, luonnon-

materiaalinen lu-

vanvarainen hyö-

dyntäminen (joka-

miehen oikeudet), 

paikallisten tuot-

teiden hinta/laatu-

vertailua 

S8 Tiedostaminen 

ja osallistuminen 

Tutkitaan käsityön 

merkitystä yksilön, 

yhteiskunnan ja 

ympäristön näkö-

kulmasta. Pohdi-

taan valintojen te-

kemistä kestävän 

kehityksen, vaikut-

tamisen, viestimi-

sen ja osallistumi-

sen kannalta. 

  

 

 

15.4.17 Liikunta 
 

Liikunta 
 

Oppiaineen tehtävä  

  

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksit-

täisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitun-

neilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhden-

vertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja 
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se perustuu eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödyn-

netään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turval-

liseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.  

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppi-

laiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja 

fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa 

toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkä-

jänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehit-

tyminen. Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, ren-

toutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa 

valmiuksia terveytensä edistämiseen.  

  

Vuosiluokat 7–9  

  

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7–9 

  

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”  

 

Vuosiluokilla 7–9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien 

harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan 

myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, 

kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrasta-

miseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta 

omasta ja ryhmän toiminnasta.  

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9  

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimis-

ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalli-

set olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Ope-

tuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannus-

tavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntatekno-

logian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikun-

tapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.  

Kittilän yläkoulun liikunnan painopisteet ja paikallisuus:  

  

Kittilän kunnan liikunnanopetussuunnitelmassa painopiste on vuodenaikojen mukaan toteutettavassa luon-

toliikunnassa. Talviliikunnan eri muodot ovat tärkeä osa liikunnanopetusta. Tasapaino-, liikkumis- ja väli-

neenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssilii-

kunnan, palloilun ja voimistelun avulla.  

  

  

Paikallisuus Kittilässä:  

  

 Lähiliikuntapaikkojen hyödyntäminen  

 Vuodenaikojen mukaan toteutettava luontoliikunta mm. talviliikunta  
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 Paikalliset maastot ja tunturit toimivat erinomaisesti luontoliikunnan toteutuksessa liikuntatun-

neilla ja ulkoilu-/teemapäivinä  

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7–9. 

  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan 

tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kan-

nalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, 

turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja roh-

kaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7–9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tuke-

miseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen.  

 

Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7–9  

 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla pa-

lautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvi-

oinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan 

opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. 

 

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin koh-

teina ovat oppiminen (tavoitteet 2–6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7–10), joten fyysisten kunto-ominai-

suuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin 

perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa 

parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona liikunnan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena 

vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättö-

arviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan op-

pimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa määritellyt liikunnan oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin 

kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on liikunnan oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodos-

tettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, 

kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosa-

nojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan liikunnan oppimäärän tavoitteiden 

pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavut-

taminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun ta-

voitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy liikunnan oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodostetta-

vaan päättöarvosanaan.  

 

Liikunnassa osaaminen kertyy kumuloituvasti aikaisemman osaamisen jatkoksi. Päättöarvioinnin kriteeriku-

vauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  

  

Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9.  
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S1 Fyysinen toimintakyky  

  

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja rat-

kaisuntekotaitoja ja niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja 

pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-

, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuoli-

sesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikun-

nan ja vesipelastuksen opetusta.  

 

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden 

sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla ope-

tellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat op-

pivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnallisen fyysisen 

toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla kou-

lussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.  

 

S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Lii-

kunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan 

ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun otta-

mista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryhmä-

tehtävillä.  

 

S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yh-

dessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja 

virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat päte-

vyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan merki-

tyksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan har-

rastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa.  

 

7. luokan tavoitteet 

  

Fyysinen toimintakyky 

 

T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen (harjoittelemaan oppiminen)  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (esim. turvallinen liikkuminen liikuntapaikoille, hygieniasta 

huolehtiminen)  

Sisältöalueet: S1 Fyysinen toimintakyky  
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T2 Ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristö-

ään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen (yhdistelykyky)  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (esim. turvallisuus liikunnassa, hygieniasta huolehtiminen)  

 L4 Monilukutaito  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voi-

maa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (turvallisuus liikuntapaikoille siirryttäessä ja liikuntatilan-

teissa)  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys (harjoittelemaan oppiminen)  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (aktiivinen toimija ryh-

mässä, erilaiset roolit, luontoliikunta)  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

Sosiaalinen toimintakyky  

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  



631 
 

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

Psyykkinen toimintakyky  

T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskente-

lyn taitoja  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

T11 Huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

T12 Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys 

kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

       

7lk sisällöt:  

 Juokseminen, heittäminen ja hyppääminen  

 Suunnistus: karttamerkit, kartanluku, luonnosta nauttiminen  

 Palloilu: välineen käsittelytaidot, sääntöjen noudattaminen, reilu peli  
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 Hiihto- ja muut talviliikuntamuodot: hiihtotekniikka, luonnosta nauttiminen  

 Luistelu: perusluistelu, jääleikit ja -pelit, reilu peli  

 Lihaskunto, kuntosali ja voimistelu  

 Terveysliikunta  

 Kamppailulajitaitoihin tutustumien mahdollisuuksien mukaan   

 Rytmi- ja musiikkiliikunta: paritanssien alkeet, parinvaihtotanssi, hyvät käytöstavat  

 Rentoutuminen  

 Uinti: tekniikat, uinnista nauttiminen, kehollisuus  

 Vastuunkantaminen (mm. yhteisistä välineistä huolehtiminen)  

 Ryhmätoiminta, itsenäinen työskentely  

  

Retkeily voidaan integroida osaksi liikunnan sisältöjä (esim. suunnistus) vuosiluokilla 7–9. Retkeilyyn voi-

daan mahdollisuuksien mukaan yhdistää myös muita oppiaineita kuten biologiaa, maantietoa, matematiik-

kaa ja/tai historiaa.  

   

8. luokan tavoitteet 

  

Fyysinen toimintakyky  

  

T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot   

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T3 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-

tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri lii-

kuntamuodoissa  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voi-

maa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  
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T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (turvallisuus liikuntapaikoille siirryttäessä ja liikuntatilan-

teissa)  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys (harjoittelemaan oppiminen)  

 7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (aktiivinen toimija ryh-

mässä, erilaiset roolit, luontoliikunta)  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

Sosiaalinen toimintakyky  

  

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

Psyykkinen toimintakyky 
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T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskente-

lyn taitoja  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

T12 Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys 

kokonaisvaltaiselle  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

T13 Tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja 

taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

8.luokan sisällöt:  

 Juokseminen, hyppääminen ja heittäminen  

 Suunnistus: kartanlukutaito ja luonnosta nauttiminen  

 Palloilu: pelitaidot, yhdessä tekeminen, kannustaminen  

 Hiihto ja muut talviliikuntamuodot: hiihtotekniikan soveltaminen käytäntöön, talvesta nauttiminen  

 Luistelu ja jääpelit: pelitaidot, välineen käsittely pelitilanteessa, kannustaminen, reilu peli  

 MOVE toimintakyvyn arviointi: fyysisten ominaisuuksien ylläpitäminen, kehittäminen ja arviointi   

 Oman toimintakyvyn ylläpito: lihaskunto, kuntosali, terveysliikunta  

 Kamppailulajitaitoihin tutustumien mahdollisuuksien mukaan   

 Rytmi- ja musiikkiliikunta: paritanssit, parinvaihtotanssit, hyvät käytöstavat  

 Rentoutuminen: rauhoittuminen, kehollisuus  

 Uinti ja vesipelastus: Uinnin tekniikat, vedestä pelastautuminen, kehollisuus, yhdessä tekeminen  

 Vastuunkantaminen (mm. yhteisistä välineistä huolehtiminen)  

 Ryhmätoiminta ja itsenäinen työskentely  

  

Retkeily voidaan integroida osaksi liikunnan sisältöjä (esim. suunnistus, hiihto) vuosiluokilla 7–9. Retkeilyyn 

voidaan mahdollisuuksien mukaan yhdistää myös muita oppiaineita kuten biologiaa, maantietoa, matema-

tiikkaa ja/tai historiaa.  
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9. luokan tavoitteet  

  

Fyysinen toimintakyky  

  

T1 Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan 

parhaansa yrittäen  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot   

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

  

  

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristö-

ään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen   

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot   

 L4 Monilukutaito  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

  

T3 Ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyt-

tää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri lii-

kuntamuodoissa  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuodoissa  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  
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Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

  

T5 Kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voi-

maa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

T6 Vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

T7 Ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (turvallisuus liikuntapaikoille siirryttäessä ja liikuntatilan-

teissa)  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys (harjoittelemaan oppiminen)  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (aktiivinen toimija ryh-

mässä, erilaiset roolit, luontoliikunta)  

  

Sisältöalueet:   

 S1 Fyysinen toimintakyky  

  

  

Sosiaalinen toimintakyky  

  

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen.  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  
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 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

  

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

  

T9 Ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä oppimistilan-

teista  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

 L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen  

  

Sisältöalueet:   

 S2 Sosiaalinen toimintakyky  

  

Psyykkinen toimintakyky  

  

T10 Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskente-

lyn taitoja 

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

  

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä 

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  
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T12 Auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys 

kokonaisvaltaiselle  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

T13 Tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, tietoihin ja 

taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia liikuntaharrastuksia  

  

Laaja-alaisen osaamisen alueet:  

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen  

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot  

  

Sisältöalueet:   

 S3 Psyykkinen toimintakyky  

  

9.luokan sisällöt:  

 Juokseminen, hyppääminen ja heittäminen  

 Suunnistus: kartanlukutaito ja luonnosta nauttiminen  

 Palloilu: pelitaidot, yhdessä tekeminen, kannustaminen  

 Mailapelit: tutustuminen eri mailapeleihin  

 Hiihto ja muut talviliikuntamuodot: hiihdosta nauttiminen, talvesta nauttiminen eri liikuntavälineitä 

käyttäen  

 Luistelu ja jääpelit: pelitaidot, välineen käsittely pelitilanteessa, kannustaminen, reilu peli  

 Oman toimintakyvyn ylläpito: lihaskunto, kuntosali, voimistelu, lihashuolto, terveysliikunta  

 Rytmi- ja musiikkiliikunta: paritanssit, parinvaihtotanssit, hyvät käytöstavat  

 Rentoutuminen: rauhoittuminen, kehollisuus  

 Uinti ja vesipelastus: Uinnin tekniikat, vedestä pelastautuminen, uinnista nauttiminen, kehollisuus, 

yhdessä tekeminen.  

 Kamppailulajitaitoihin tutustumien mahdollisuuksien mukaan   

 Vastuunkantaminen (mm. yhteisistä välineistä huolehtiminen)  

 Ryhmätoiminta ja itsenäinen työskentely  

  

Retkeily voidaan integroida osaksi liikunnan sisältöjä (esim. Pyöräily, suunnistus, hiihto, luontokävely) vuosi-

luokilla 7–9. Retkeilyyn voidaan mahdollisuuksien mukaan yhdistää myös muita oppiaineita kuten biologiaa, 

maantietoa, matematiikkaa ja/tai historiaa.  

  

  

Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit oppimäärän päättyessä  
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kumis-

taidot) 

eri lii-

Oppilas 

osaa käyt-

tää ja yh-

distää ta-

sapaino- ja 

liikkumis-

taitoja 

joissakin 

opete-

tuissa lii-

Oppilas osaa käyttää ja yh-

distää tasapaino- ja liikku-

mistaitoja useimmissa ope-

tetuissa liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyt-

tää, yhdis-

tää ja soveltaa ta-

sapaino- ja liikku-

mistaitoja useim-

missa opete-

tuissa liikunta-

muodoissa  

  

Oppilas käyttää, yh-

distää ja soveltaa ta-

sapaino- ja liikkumis-

taitoja opete-

tuissa liikuntamuo-

doissa  



640 
 

  kunta-

muo-

doissa  

kunta-

muo-

doissa  

Oppilas 

kehittää 

välineen-

käsittely-

taitojaan 

erilai-

sissa op-

pimisym-

päris-

töissä.  

  

Moto-

riset 

perus-

taidot 

(väli-

neen-

käsit-

telytai-

dot) 

eri lii-

kunta-

muo-

doissa  

Oppilas 

osaa käyt-

tää väli-

neenkäsit-

telytaitoja 

joissakin 

opete-

tuissa lii-

kunta-

muo-

doissa  

Oppilas osaa käyttää ja yh-

distää välineenkäsittelytai-

toja useimmissa opete-

tuissa liikuntamuodoissa  

Oppilas osaa käyt-

tää, yhdistää ja 

soveltaa välineen-

käsittelytaitoja 

useimmissa ope-

tetuissa liikunta-

muodoissa  

Oppilas käyttää, yh-

distää ja soveltaa vä-

lineenkäsittelytaitoja 

opetetuissa liikunta-

muodoissa  

Oppilas 

arvioi, yl-

läpitää ja 

kehittää 

fyysisiä 

kunto-

ominai-

suuksi-

aan.  

  

  

Fyysis-

ten 

kunto-

omi-

nai-

suuk-

sien 

arvi-

ointi, 

yllä-

pito ja 

kehit-

tämi-

nen  

Oppilas 

osaa ker-

toa joitain 

fyysisten 

kunto-

ominai-

suuksien 

arviointi-

menetel-

miä ja toi-

sen oh-

jauksessa 

harjoittaa 

ominai-

suuksiaan  

Oppilas osaa kertoa ja va-

lita erilaisten fyysis-

ten kunto-ominaisuuk-

sien arviointiin soveltu-

via menetelmiä ja harjoit-

taa omatoimisesti joi-

tain fyysisiä ominaisuuksi-

aan  

Oppilas osaa arvi-

oida fyysisiä 

kunto-ominai-

suuksiaan ja sen 

pohjalta harjoit-

taa voimaa, no-

peutta, kestä-

vyyttä ja liikku-

vuutta  

Oppilas tunnistaa 

omia vahvuuksiaan ja 

heikkouksiaan ja tun-

nistamisen perus-

teella osaa ylläpitää 

ja kehittää fyysisiä 

kunto-ominaisuuksi-

aan  

Oppilas 

vahvis-

taa 

uima- ja 

vesipe-

lastustai-

tojaan.  

Uima- 

ja vesi-

pelas-

tustai-

dot  

Oppilas 

osaa uida 

10 m.  

Oppilas ui 50 m käyt-

täen kahta uintitapaa ja su-

keltaa 5 m.  

Oppilas ui 50 m 

käyttäen kahta 

uintitapaa ja su-

keltaa 5 m.  

Oppilas osaa uida su-

juvasti kahdella uinti-

tavalla sekä pelastau-

tua ja pelastaa ve-

destä eri tavoilla  

Oppilas 

toimii 

tunneilla 

turvalli-

sesti ja 

asialli-

sesti.  

Toi-

min-

nan 

turval-

lisuus 

Oppilas 

osaa ker-

toa, miten 

toimitaan 

turvalli-

sesti ja 

asiallisesti, 

Oppilas ymmärtää turvalli-

suuteen liittyviä riskiteki-

jöitä ja toimii tunnilla turval-

lisesti sekä varustautuu asi-

allisesti.  

Oppilas toimii tur-

vallisesti ja asialli-

sesti liikuntatun-

neilla.  

Oppilas toimii turval-

lisesti ja asiallisesti 

sekä edistää turvalli-

suutta liikuntatun-

neilla.  



641 
 

liikun-

tatun-

neilla  

sekä toimii 

ja varus-

tautuu 

yleensä 

ohjeiden 

mukaan.  

TAVOIT-

TEET  

Sosiaali-

nen toi-

minta-

kyky  

Arvi-

oinnin 

kohde  

Arvosa-

nan 5 

osaami-

nen  

Arvosanan 7 osaaminen  Arvosanan 8 

osaaminen  

Arvosanan 9 osaami-

nen  

Oppilas 

työsken-

telee 

kaikkien 

kanssa ja 

pystyy 

säätele-

mään 

toimin-

taansa ja 

tunneil-

maisu-

aan lii-

kuntati-

lan-

teissa.  

Tunne- 

ja vuo-

rovai-

kutus-

taidot 

sekä 

työs-

kente-

lytai-

dot  

Oppilas 

työskente-

lee vali-

koimiensa 

ihmisten 

kanssa 

sekä sää-

telee toi-

mintaansa 

ja tunneil-

maisuaan 

niin, että 

pystyy toi-

mimaan 

liikuntati-

lanteissa 

muiden 

kanssa.  

Oppilas työskentelee kaik-

kien kanssa.  

  

Oppilas työsken-

telee eri liikunta-

tilanteissa yhtei-

sesti sovitulla ta-

valla ja toi-

set huomioon ot-

taen.  

  

Oppilas työskentelee 

kaikkien kanssa ja 

edistää ryhmän toi-

mintaa ja oppimista.  

Oppilas 

toimii 

reilun 

pelin pe-

riaattei-

den mu-

kaisesti 

ja ottaa 

vastuuta 

yhtei-

sistä op-

pimisti-

lan-

teista.  

Vas-

tuun 

kanto 

yhtei-

sissä 

oppi-

misti-

lan-

teissa  

Oppilas 

osaa ker-

toa reilun 

pelin peri-

aatteita ja 

kantaa sa-

tunnai-

sesti vas-

tuuta yh-

teisistä 

oppimisti-

lanteista.  

Oppilas noudattaa reilun pe-

lin periaatteita ja an-

taa muille työrauhan.  

Oppilas noudat-

taa reilun pelin 

periaatteita ja 

osoittaa otta-

vansa vastuuta 

yhteisistä oppi-

mistilanteista.  

Oppilas kantaa vas-

tuuta yhteisestä toi-

minnasta ja edistää 

sitä.  
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TAVOIT-

TEET  

Psyykki-

nen toi-

minta-

kyky      

Arvi-

oinnin 

kohde  

Arvosa-

nan 5 

osaami-

nen  

Arvosanan 7 osaaminen  Arvosanan 8 

osaaminen  

Arvosanan 9 osaami-

nen  

Oppilas 

ottaa 

vastuuta 

omasta 

toimin-

nastaan 

ja osaa 

työsken-

nellä it-

senäi-

sesti.  

Itse-

näisen 

työs-

kente-

lyn tai-

dot  

Oppilas 

osaa ker-

toa, miten 

voi ottaa 

vastuuta 

omasta 

toimin-

nasta, ja 

toimii 

opettajan 

ohjaa-

mana.  

Oppilas ottaa vas-

tuuta omasta toiminnas-

taan ja osaa työsken-

nellä ajoittain itsenäisesti.  

Oppilas työsken-

telee yleensä vas-

tuullisesti ja itse-

näisesti.  

Oppilas työskentelee 

vastuullisesti ja itse-

näisesti.  

Oppilas 

saa riit-

tävästi 

myöntei-

siä koke-

muksia 

omasta 

kehosta, 

pätevyy-

destä ja 

yhteisöl-

lisyy-

destä  

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearvi-

ointia  

Oppilas 

oppii ym-

märtä-

mään 

riittävän 

fyysisen 

aktiivi-

suuden 

ja liikun-

nallisen 

elämän-

tavan 

merki-

tyksestä 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearvi-

ointia  
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koko-

naisval-

taiselle 

hyvin-

voinnille  

Oppilas 

oppii löy-

tämään 

itselleen 

sopivia 

iloa ja 

virkis-

tystä 

tuottavia 

liikunta-

harras-

tuksia  

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas oppii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearvi-

ointia  

  

  

 

15.4.18 Kotitalous 
 

Kotitalous 
 

Oppiaineen tehtävä 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia edistä-

vän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa edistetään kä-

dentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. Opetuksessa luodaan 

perustaa oppilaiden kotitaloudelliselle osaamiselle, mikä merkitsee taitoa toimia eri ympäristöissä ja toteut-

taa kotitalouden tehtäviä. Opetuksella tuetaan oppilaiden kasvua kodin arjen perusedellytysten ylläpitämi-

sestä huolehtiviksi kuluttajiksi. Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huolta pitäviksi lähimmäi-

siksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 

Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen. Kotitalousopetuksessa luodaan perusta 

kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoitu-

vasta arjesta, kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä kotita-

louden toiminnassa.  

Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organi-

sointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja. Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pit-

käjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. Erityistä huomiota kiinnite-

tään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen oppimistilanteissa. Oppiaine kasvat-

taa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen ja taloudellisuuteen.  
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Oppiaine soveltaa toiminnaksi eri alojen tietoa, ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa monipuolistaa op-

pimiskokemuksia. Eheyttävä opetus tukee erilaisten kodin arkeen liittyvien käsitteiden, asioiden tai ilmiöi-

den keskinäisten yhteyksien ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä syventäen oppimista. Kotitalouden 

opetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet. 

Kotitalousopetus rakennetaan suunnitelmalliseksi oppimista tukevaksi jatkumoksi, jolloin tiedot ja taidot 

syvenevät vaiheittain kokonaisuuksiksi. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen, ja opetus ohjaa 

ongelmanratkaisuun, tiedon ja taidon soveltamiseen ja luovuuteen. Opittua sovelletaan ja syvennetään 

omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla. 

Kotitalouden oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä oppimisympäristön valinnassa on, että se mahdollistaa seuraa-

vat tekijät: vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva 

ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Työn arvostaminen ja loppuun saattaminen, pitkäjäntei-

nen tapa tehdä työtä, kunnioittava ja kiireetön ilmapiiri sekä mahdollisuus oppia myös epäonnistumisista 

ovat osa turvallisuutta. Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä kuin 

digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. Oppimistehtävät vahvistavat oppilaiden näkemystä arjen ra-

kentumisesta ja monimuotoisuudesta sekä harjaannuttavat soveltamaan koulussa opiskeltuja asioita 

omaan perhevaiheeseen. Työtapojen ja menetelmien valinnassa on keskeistä tiedon ja taidon kietoutumi-

nen yhteen ja soveltaminen käytäntöön.  

Kotitalouden tilojen, välineiden ja materiaalien tulee olla sellaisia, että ne antavat oppilaille mahdollisuu-

den opiskella tavoitteellisesti, itseohjautuvasti, vuorovaikutteisesti ja turvallisesti.  

Ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä, jotta käytännön työnohjaukselle on riittävästi aikaa. Lukujär-

jestyksessä on huomioitava, että opetuskertakohtainen tuntimäärä on riittävä, jotta opiskelu voidaan 

toteuttaa kiireettömästi ja turvallisesti. Opetusjärjestelyissä tulee huomioida, että fyysiset, ergonomiset 

ja henkiset vaaratekijät minimoidaan ja turvallisuus varmistetaan  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9  

Kotitalouden oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on 

oppilaiden motivaation, oman toiminnan ohjauksen ja itseohjautuvuuden asteittainen lisääntyminen. Li-

säksi olennaista on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi. 

Oppimistilanteen ja tietoympäristön selkeä rakenne sekä vaikeustason mielekkyys korostuvat opetuksen 

suunnittelussa. Eriyttämisen lähtökohtana ovat oppilaiden osaamistason mukaiset arkipäivän rakentumi-

seen liittyvät oppimistilanteet ja joustavat opetusjärjestelyt.  

Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arkipäivän ilmiöiden ja kotitalouden oppi-

mistilanteiden kietoutuminen toisiinsa. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen tukemisessa keskitytään sosiaa-

listen tilanteiden harjoitteluun. Tiedonhallintataitojen kehittymistä tuetaan käyttämällä yksinkertaisia ja 

selkeitä ohjeita ja kuvia. Oppitunnin siirtymävaiheiden tunnistaminen edellyttää ohjausta ja tukea ajanhal-

linnassa ja oppimistehtävän jäsentelyssä. Kotitalous oppiaineena antaa mahdollisuuden soveltaa koulussa 

opittuja ja harjoiteltuja asioita oppilaiden omassa arjessa.  

Ohjauksella tuetaan oppilaiden kiinnostusta syventää ja laajentaa kotitalouden oppimista sekä luodaan val-

miuksia siirtyä perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen ja sen kautta kotitaloudellista asiantuntijuutta edel-

lyttävään työelämään. 
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Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7–9 

 

Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa.  Oppilaat saavat palautetta 

taidostaan toimia eri asiayhteyksissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä. Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppi-

laita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä. Huomiota kiinnitetään myös kotitalouden 

käsitteiden hahmottamiseen ja sisältöjen omaksumiseen. Opetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen op-

pilas ja hänen huoltajansa ovat tietoisia tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 

Osaamista arvioidaan monipuolisilla arviointimenetelmillä. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimi-

sen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kotitalouden opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiai-

neena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. 

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kotita-

louden oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt kotitalouden oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöar-

vioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on kotitalouden oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukai-

sesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Ar-

vosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan kotitalouden oppimäärän tavoit-

teiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun 

tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy kotitalouden oppimäärän päättöarviointiin ja siitä muodos-

tettavaan päättöarvosanaan. 

  

Kotitalouden oppimisen tavoitteet ja arvioinnin kohteet ovat käytännön toimintataitoja, yhteistyö- ja vuoro-

vaikutustaitoja sekä tiedonhallintataitoja. Oppilaan osaaminen rakentuu ja taidot tulevat näkyväksi kotita-

louden tavoitteisiin liittyvien keskeisten sisältöalueiden kautta.  

   

 

Opetuksen tavoite  

   

Sisäl-

tö-

alu-

eet  

Opetuk-

sen ta-

voitteista 

johdetut 

oppimi-

sen ta-

voitteet  

Arvioin-

nin 

kohde  

Osaami-

sen ku-

vaus arvo-

sanalle 5  

   

Osaa-

misen 

kuvaus 

arvosa-

nalle 7  

   

Osaami-

sen ku-

vaus ar-

vosanalle 

8  

   

Osaami-

sen ku-

vaus ar-

vosanalle 

9  

   

Käytännön toimintataidot  
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T1 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan, or-

ganisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja toimin-

taa  

S1, 

S2  

Oppilas 

oppii 

suunnit-

telemaan 

työn te-

kemisen, 

tekemään 

työtehtä-

vän ja tar-

kastele-

maan 

omaa työ-

tään ja 

toimin-

taansa.  

Työn 

suunnit-

telu ja to-

teuttami-

nen sekä 

oman toi-

minnan  

tarkas-

telu  

   

   

Oppilas 

tunnistaa 

ja nimeää 

joitakin 

työproses-

siin kuulu-

via työteh-

täviä.  

   

Oppilas 

tarvitsee 

paljon oh-

jausta ja 

apua työn 

suunnitte-

lemisessa 

ja toteutta-

misessa.  

Oppilas 

suunnit-

telee, 

organi-

soi ja 

kuvailee 

omaa 

työ-

tänsä ja 

toimin-

taansa 

työvai-

heittain 

annet-

tujen 

ohjei-

den mu-

kai-

sesti.  

   

   

Oppilas 

suunnit-

telee ja 

työsken-

telee työ-

vaiheit-

tain an-

nettuja 

ohjeita 

soveltaen 

sekä ku-

vailee 

omaa 

osaamis-

taan 

oman 

työsken-

telyn tar-

kastelun 

avulla.  

   

Oppilas 

suunnit-

telee ja 

työsken-

telee itse-

näisesti 

sekä pe-

rustelee 

omaa 

työsken-

telyään ja 

toimin-

taansa.  

T2 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan koti-

talouden hallinnassa 

tarvittavia kädentai-

toja sekä kannustaa 

luovuuteen ja estetii-

kan huomioimiseen  

   

   

S1, 

S2  

Oppilas 

oppii koti-

talouden 

kädentai-

toja ja ko-

keilee eri-

laisia työ-

tapoja.  

Hän oppii 

ottamaan 

huomi-

oon toi-

minnas-

saan luo-

vuuden ja 

estetii-

kan.  

   

Kädentai-

dot koti-

talouden 

perusteh-

tävien to-

teuttami-

sessa, 

luovuus 

ja este-

tiikka  

   

   

   

Oppilas 

suoriutuu 

ohjatusti 

kädentai-

toja edel-

lyttävistä 

yksittäi-

sistä työ-

tehtävistä.  

   

   

Oppilas 

suoriu-

tuu an-

netuista 

käden-

taitoja 

edellyt-

tävistä 

työteh-

tävistä.  

   

Oppilas 

tietää, 

että 

työteh-

täviä voi 

toteut-

taa luo-

vasti 

monella 

tavalla 

ja että 

estetii-

kalla on 

Oppilas 

suoriutuu 

itsenäi-

sesti ja 

soveltaa 

tavallisim-

pia työta-

poja kä-

dentaitoja 

edellyttä-

vissä koti-

talouden 

tehtä-

vissä.  

   

Oppilas 

ottaa 

huomi-

oon yksit-

täisiä es-

teettisiä 

näkökul-

mia.  

   

Oppilas 

osaa käyt-

tää luo-

vasti ja 

perustel-

len erilai-

sia käden-

taitoja 

ja työta-

poja koti-

talouden 

tehtä-

vissä.  

   

Oppilas 

peruste-

lee luo-

vuuden ja 

estetiikan 

merki-

tystä ja 

ottaa 

nämä 
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merki-

tystä.  

   

   huomi-

oon 

osana ko-

konai-

suutta.  

T3 ohjata ja rohkaista 

oppilasta valitsemaan 

ja käyttämään hyvin-

vointia edistävästi ja 

kestävän kulutuksen 

mukaisesti materiaa-

leja, työvälineitä, lait-

teita sekä tieto- ja 

viestintäteknologiaa  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii va-

litsemaan 

ja käyttä-

mään 

raaka-ai-

neita, ma-

teriaaleja, 

työväli-

neitä ja 

teknolo-

giaa kes-

tävää elä-

mäntapaa 

edistä-

västi.  

Valinto-

jen teke-

minen ja 

niiden 

peruste-

lut toi-

minnassa  

Oppilas 

harjoitte-

lee valitse-

maan ja 

käyttä-

mään an-

nettuja 

materiaa-

leja tai työ-

välineitä 

yksilölli-

sesti ohjat-

tuna.  

Oppilas 

valitsee 

ja käyt-

tää 

raaka-

aineita, 

materi-

aaleja, 

työväli-

neitä tai 

teknolo-

giaa an-

nettu-

jen oh-

jeiden 

mukai-

sesti.  

   

   

Oppilas 

soveltaa 

kestävän 

elämänta-

van tie-

toja ja tai-

toja käyt-

täessään 

raaka-ai-

neita, ma-

teriaaleja, 

työväli-

neitä tai 

teknolo-

giaa.  

Oppilas 

valitsee, 

käyttää ja 

peruste-

lee kestä-

vää elä-

mäntapaa 

tukevia 

raaka-ai-

neita, työ-

välineitä, 

materiaa-

leja tai 

teknolo-

giaa.  

   

   

.  

T4 ohjata oppilasta 

suunnittelemaan 

ajankäyttöään ja työn 

etenemistä 

sekä ylläpitämään jär-

jestystä oppimisteh-

tävien aikana  

   

   

   

S1, 

S2  

Oppilas 

oppii 

suunnit-

telemaan 

omaa toi-

min-

taansa 

suhteessa 

käytettä-

vissä ole-

vaan ai-

kaan ja 

annet-

tuun teh-

tävään. 

Hän oppii 

huolehti-

maan työ-

tehtävien 

Ajanhal-

linta ja 

järjestyk-

sen yllä-

pitämi-

nen  

Oppilas toi-

mii aika-

taulussa ja 

ylläpitää 

tehtävien 

sekä työ-

ympäristön 

järjestystä 

ohjattuna.  

   

   

Oppilas 

ylläpi-

tää työ-

tehtä-

vien jär-

jestystä 

annet-

tujen 

ohjei-

den ja 

aikatau-

lun mu-

kaan 

erilli-

sissä 

työvai-

heissa.  

   

Oppilas 

etenee 

ohjeiden 

mukai-

sesti vai-

heittain ja 

ylläpitää 

työtehtä-

vien ja 

työympä-

ristön jär-

jestystä.  

   

Oppilas 

suunnit-

telee ja 

enna-

koi ajan-

käyttö-

ään.  

Oppilas 

työsken-

telee itse-

näisesti ja 

vastuulli-

sesti sekä 

osaa pe-

rustella 

ajankäyt-

töään, 

työtehtä-

vien ja 

työympä-

ristön jär-

jestyksen 

merki-

tystä ja 

toiminto-

jen etene-

mistä 
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ja työym-

päristön 

järjestyk-

sestä op-

pimisym-

päristös-

sään.  

Oppilas 

tarvit-

see oh-

jausta 

työym-

päristön 

järjes-

tyksen 

ylläpitä-

mi-

sessä.  

   osana op-

pimisym-

päristöä.  

T5 ohjata ja moti-

voida oppilasta toimi-

maan hygieenisesti, 

turvallisesti ja er-

gonomisesti sekä oh-

jata kiinnittämään 

oppilaan huomiota 

käytettävissä oleviin 

voimavaroihin  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii toi-

mimaan 

hygieeni-

sesti, tur-

vallisesti 

ja er-

gonomi-

sesti koti-

talouden 

toimin-

taympä-

ristöissä 

ottaen 

huomi-

oon käy-

tettävissä 

olevat ai-

neelliset 

voimava-

rat.  

Turvalli-

suus ja 

voimava-

rojen 

kannalta 

kestävä 

toiminta  

Oppilas toi-

mii hygiee-

nisesti ja 

turvallisesti 

ohjattuna.  

Oppilas 

työs-

kente-

lee hy-

gieeni-

sesti ja 

turvalli-

sesti an-

nettu-

jen oh-

jeiden 

mukai-

sesti.  

Oppilas 

työsken-

telee oh-

jeiden 

mukai-

sesti hy-

gieeni-

sesti, tur-

vallisesti 

ja ergono-

misesti tai 

kustan-

nusten ja 

energian-

käytön 

kannalta 

tarkoituk-

senmu-

kaisesti.  

Oppilas 

peruste-

lee toi-

min-

taansa 

turvalli-

suuden, 

hygieeni-

syyden, 

er-

gonomian 

tai kus-

tannusten 

ja energi-

ankäytön 

näkökul-

masta.  

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot  
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T6 ohjata oppilasta 

harjoittelemaan 

kuuntelua, rakenta-

vaa keskustelua ja ar-

gumentointia oppi-

mistehtävien suunnit-

telussa ja toteuttami-

sessa  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii koh-

taamaan, 

kuuntele-

maan, 

keskuste-

lemaan ja 

argumen-

toimaan 

vertais-

ryh-

mässä.  

Kuuntelu, 

keskus-

telu ja ar-

gumen-

tointi yh-

teisessä 

suunnit-

telussa  

Oppilas  

osallistuu 

satunnai-

sesti tai ky-

symysten 

tukemana 

keskuste-

luun yhtei-

sissä suun-

nittelu- ja 

työtilan-

teissa.  

Oppilas 

osallis-

tuu kes-

kuste-

luun, 

pyrkii 

kuunte-

lemaan 

ja tuo 

esille 

omia 

näkö-

kulmia 

yhtei-

sissä 

suunnit-

telu- ja 

työtilan-

teissa.  

Oppilas 

kuuntelee 

eri näkö-

kulmia ja 

ilmaisee 

rakenta-

vasti omia 

näkemyk-

siään yh-

teisissä 

suunnit-

telu- ja 

työtilan-

teissa.  

Oppilas 

on aktiivi-

nen kes-

kuste-

luissa ja 

ottaa eri 

näkökul-

mat huo-

mioon 

sekä pe-

rustelee 

omat nä-

kemyk-

sensä ra-

kenta-

vasti.  

   

Oppilas 

kannus-

taa toisia 

yhteisissä 

suunnit-

telu- ja 

työtilan-

teissa.  

T7 aktivoida oppilasta 

tunnistamaan arjen 

rakentumista ja kult-

tuurisesti monimuo-

toisia toimintaympä-

ristöjä sekä kotita-

louksien perinteitä  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii tun-

nista-

maan, mi-

ten arki 

erilaisissa 

kotita-

louksissa 

rakentuu 

ja ajalli-

sesti jär-

jestäytyy. 

Hän oppii 

kohtaa-

maan hy-

väksyvästi 

kotien 

kulttuu-

Arjen ra-

kentumi-

sen sekä 

kotita-

louksien 

erilaisuu-

den hah-

mottami-

nen  

Oppilas ni-

meää arki-

rutiineja 

sekä tun-

nistaa eri-

laisia koti-

kulttuu-

reita.  

Oppilas 

kuvailee 

arkiru-

tiineja, 

arjen 

raken-

tumista, 

kotita-

louksien 

perin-

teitä ja 

erilaisia 

kotikult-

tuu-

reita.  

   

Oppilas 

määritte-

lee arjen 

rakentu-

mista ja 

kotita-

louksien 

arkiru-

tiineja eri-

laisissa 

kotikult-

tuu-

reissa.  

   

Oppilas 

peruste-

lee kotita-

louksien 

arjen ra-

kentu-

mista ja  

erilaisten 

kotikult-

tuurien 

ajankäyt-

töä.  
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rista mo-

nimuotoi-

suutta.  

T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään yk-

sin ja ryhmässä sekä 

sopimaan työtehtä-

vien jakamisesta 

ja ajankäytöstä  

S1, 

S2  

Oppilas 

oppii 

työsken-

telemään 

itsenäi-

sesti sekä 

osana 

ryhmää ja 

yhteistä 

työtehtä-

vää. Hän 

oppii so-

pimaan 

työtehtä-

vien jaka-

mista.  

Voimava-

rojen 

käyttämi-

nen ja yh-

teisten 

sopimus-

ten teke-

misen op-

piminen  

Oppilas 

harjoitte-

lee yksilöl-

lisesti oh-

jattuna it-

senäistä 

työskente-

lyä ja osal-

listuu ryh-

män toi-

mintaan 

satunnai-

sesti.  

   

Oppilas 

harjoit-

telee it-

senäistä 

työs-

kente-

lyä ja 

vas-

tuunot-

toa 

omasta 

työs-

tään ja 

osallis-

tuu ryh-

män 

toimin-

taan yh-

dessä 

sovitulla 

tavalla.  

Oppilas 

työsken-

telee yk-

sin ja ryh-

mässä 

sekä pyr-

kii toimi-

maan ra-

kenta-

vasti ja 

työtehtä-

vistä neu-

votellen.  

   

Oppilas 

tietää, 

mitä tar-

koittaa 

tasapuoli-

nen työn-

jako sekä 

pääsee 

sopimuk-

seen työ-

tehtävien 

jakami-

sesta 

osallistu-

malla 

päätök-

sente-

koon.  

Oppilas 

toimii it-

senäisesti 

ja tasa-

puolisesti 

sekä toi-

mii ryh-

mässä 

yhteis-

työkykyi-

sesti ja 

vastuulli-

sesti.  
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T9 kannustaa oppi-

lasta toimimaan hy-

vien tapojen mukai-

sesti vuorovaikutusti-

lanteissa sekä pohti-

maan oman käytök-

sen merkitystä̈ ryh-

män ja yhteisön toi-

minnassa  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii tun-

nista-

maan asi-

oita, jotka 

liittyvät 

huomaa-

vaiseen 

kohte-

luun, ta-

pakult-

tuuriin ja 

vuorovai-

kutusti-

lanteissa 

toimimi-

seen.  

Toisten 

oppilai-

den huo-

maavai-

nen koh-

telu ja ta-

pakult-

tuuriin 

mukainen 

käytän-

nön toi-

minta op-

pitunnin 

vuorovai-

kutusti-

lanteissa  

Oppilas tie-

tää, että 

tapakult-

tuuri vai-

kuttaa vuo-

rovaikutus-

tilantei-

siin.  

   

Oppilas 

tunnis-

taa ja 

nimeää 

tapa-

kulttuu-

riin ja 

toisten 

huo-

maavai-

seen 

kohte-

luun liit-

tyviä 

asioita.  

Oppilas 

osaa toi-

mia tapa-

kulttuuria 

noudat-

taen.  

   

Oppilas 

osaa pe-

rustella 

tapakult-

tuuria ja 

toisten ih-

misten 

huomaa-

vaista 

kohtelua 

sekä nii-

hin liitty-

viä käy-

tännön 

toiminta-

tapoja.  

Tiedonhallintataidot  

T10 kannustaa oppi-

lasta hankkimaan ja 

arvioimaan kotitalou-

teen liittyvää tietoa 

sekä oh-

jata käyttämään luo-

tettavaa tietoa valin-

tojen perustana  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii ha-

kemaan 

ja vertai-

lemaan 

tietoa 

sekä tun-

nista-

maan ko-

titalou-

teen liit-

tyviä luo-

tettavia 

tietoläh-

teitä va-

lintojensa 

perus-

tana.  

Tietojen 

hankinta 

ja käyttö  

Oppilas ha-

kee kotita-

louteen 

liittyvää 

tietoa an-

netuista 

lähteistä 

yksilölli-

sesti ohjat-

tuna. Tie-

tojen hyö-

dyntämi-

nen ja tul-

kitsemi-

nen on vä-

häistä.  

   

   

Oppilas 

hakee 

kotita-

louteen 

liittyvää 

tietoa 

itsel-

leen tu-

tuista ja 

anne-

tuista 

läh-

teistä ja 

käyttää 

niitä toi-

minnas-

saan.  

Oppilas 

tietää, 

mistä ja 

miten ko-

titalou-

teen liit-

tyviä tie-

toja voi-

daan ha-

kea.  

   

   

Oppilas 

arvioi tie-

tojen käy-

tettä-

vyyttä ja 

lähteiden 

luotetta-

vuutta.  

Oppilas 

hakee ko-

titalou-

teen liit-

tyviä tie-

toja eri 

tietoläh-

teistä.  

   

Oppilas 

arvioi tie-

don ja 

lähteiden 

luotetta-

vuutta ja 

käytettä-

vyyttä ja 

valitsee 

tehtä-

vään sopi-

vat läh-

teet.  
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T11 harjaannuttaa 

oppilasta lukemaan, 

tulkitsemaan ja arvi-

oimaan toimintaoh-

jeita sekä merkkejä̈ ja 

symboleja, jotka kä-

sittelevät kotitaloutta 

ja lähiympäristöä  

S1, 

S2  

Oppilas 

oppii lu-

kemaan 

ja tulkit-

semaan 

kotitalou-

teen ja lä-

hiympä-

ristöön 

liittyviä 

ohjeita, 

merkkejä 

ja symbo-

leja sekä 

toimi-

maan nii-

den mu-

kaisesti.  

Toiminta-

ohjeiden, 

merkkien 

ja symbo-

lien käyt-

täminen  

Oppilas 

tunnistaa 

ja nimeää 

yksittäisiä 

toiminta-

ohjeita ja 

merkkejä.  

   

Oppilas 

tunnis-

taa, ni-

meää, 

luokit-

telee ja 

käyttää 

kotita-

louden 

toimin-

taoh-

jeita ja 

merk-

kejä an-

nettu-

jen oh-

jeiden 

mukai-

sesti.  

Oppilas 

soveltaa 

toimin-

nassaan 

kotitalou-

den toi-

mintaoh-

jeita, 

merkkejä 

ja symbo-

leita.  

Oppilas 

peruste-

lee kotita-

louden 

toiminta-

ohjeiden, 

merkkien 

ja symbo-

leiden 

käyttöä 

eri toi-

min-

noissa.  

T12 ohjata oppilasta, 

ongelmanratkaisuun 

ja luovuuteen erilai-

sissa tilanteissa ja 

ympäristöissä  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii so-

velta-

maan tie-

toja ja tai-

toja, tun-

nista-

maan pal-

veluita 

sekä 

osoitta-

maan luo-

vuutta 

erilaisissa 

tilanteissa 

ja ympä-

ristöissä.  

Käsittei-

den käyt-

täminen, 

tietojen 

ja taito-

jen sovel-

taminen 

sekä luo-

vat rat-

kaisut ti-

lanteissa, 

kotitalou-

den pal-

veluiden 

tuntemi-

nen  

Oppilas ni-

meää joita-

kin kotita-

louden kä-

sitteitä, 

tietoja ja 

taitoja sekä 

yksittäisiä 

palveluita.  

   

   

   

   

   

   

   

   

Oppilas 

käyttää 

kotita-

louden 

käsit-

teitä, 

tieto-

jaan ja 

taito-

jaan 

sekä ku-

vailee 

yksittäi-

siä koti-

talou-

den pal-

veluita.  

Oppilas 

käyttää 

erilaisissa 

tilanteissa 

kotitalou-

den käsit-

teitä, tie-

tojaan ja 

taitojaan.  

   

Oppilas 

kuvailee 

erilaisia 

kotitalou-

den pal-

veluita ja 

niiden 

käyttöä 

arkielä-

mässä.  

Oppilas 

käyttää 

erilaisissa 

tilanteissa 

perustel-

len ja luo-

vasti koti-

talouden 

käsitteitä, 

tietojaan 

ja taito-

jaan.  

   

Oppilas 

arvioi eri-

laisia koti-

talouden 

palveluita 

ja perus-

telee nii-

den mer-

kitystä ja 

mahdolli-

suuksia 

arkielä-

mässä.  
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T13 ohjata oppilasta 

kestävään elämänta-

paan kiinnittämällä 

oppilaan huomiota 

ympäristö- ja kustan-

nustietoisuuteen 

osana arjen valintoja  

S1, 

S2, 

S3  

Oppilas 

oppii tul-

kitse-

maan 

kiertota-

louteen 

liittyviä 

asioita ja 

toimin-

toja sekä 

ympäris-

töä ja ta-

loutta 

kuormit-

tavia koti-

talouden 

toimin-

toja.  

   

   

Ympä-

ristö- ja 

talous-

teot toi-

minnassa 

ja päätök-

sente-

ossa  

Oppilas lu-

ettelee joi-

takin ym-

päristöön 

ja rahan-

käyttöön 

liittyviä ko-

titalouden 

toimin-

toja.  

Oppilas 

tietää, 

miten 

ympä-

ristö-

kuor-

maa 

voidaan 

vähen-

tää sekä 

millaisia 

ympä-

ristö- ja 

talous-

tekoja 

voidaan 

tehdä 

kotita-

louk-

sissa.  

   

Oppilas 

tekee yk-

sittäisiä 

arjen ym-

päristö- ja 

talouste-

koja eri-

laisissa 

tehtävissä 

ja tilan-

teissa.  

   

Oppilas 

tekee ym-

päristö- ja 

talouste-

koja eri-

laisissa 

tehtävissä 

ja tilan-

teissa joh-

donmu-

kaisesti 

sekä pe-

rustellen 

niiden 

merki-

tystä kes-

tävän ja 

vastuulli-

sen elä-

mäntavan 

ja kulutta-

misen 

kannalta.  

 

Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalu-

eet 

Laaja-alainen osaaminen 

Käytännön toimintataidot   

T1 ohjata oppilasta suunnittele-

maan, organisoimaan ja arvioi-

maan työtä ja toimintaa 

S1, S2, S3 L3 

T2 ohjata oppilasta harjoittele-

maan kotitalouden hallinnassa 

tarvittavia kädentaitoja sekä kan-

nustaa luovuuteen ja estetiikan 

huomioimiseen 

S1, S2 L2, L3 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta 

valitsemaan ja käyttämään hyvin-

vointia edistävästi ja kestävän 

kulutuksen mukaisesti materiaa-

leja, työvälineitä, laitteita sekä 

tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1, S2, S3 L3, L4, L5, L7 
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T4 ohjata oppilasta suunnittele-

maan ajankäyttöään ja työn ete-

nemistä sekä ylläpitämään järjes-

tystä oppimistehtävien aikana 

S1, S2 L1, L3, L6 

T5 ohjata ja motivoida oppilasta 

toimimaan hygieenisesti, turvalli-

sesti ja ergonomisesti sekä oh-

jata kiinnittämään oppilaan huo-

miota käytettävissä oleviin voi-

mavaroihin 

S1, S2, S3 L3, L5, L7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustai-

dot 
  

T6 ohjata oppilasta harjoittele-

maan kuuntelua sekä rakentavaa 

keskustelua ja argumentointia 

oppimistehtävien suunnittelussa 

ja toteuttamisessa 

S1, S2, S3 L1, L2, L6, L7 

T7 aktivoida oppilasta tunnista-

maan arjen rakentumista ja kult-

tuurisesti monimuotoisia toimin-

taympäristöjä sekä kotitalouk-

sien perinteitä 

S1, S2, S3 L2, L3 

T8 ohjata oppilasta työskentele-

mään yksin ja ryhmässä sekä so-

pimaan työtehtävien jakamisesta 

ja ajankäytöstä 

S1, S2 L3, L6, L7 

T9 kannustaa oppilasta toimi-

maan hyvien tapojen mukaisesti 

vuorovaikutustilanteissa sekä 

pohtimaan oman käytöksen mer-

kitystä ryhmän ja yhteisön toi-

minnassa 

S1, S2, S3 L2, L6, L7 

Tiedonhallintataidot   

T10 kannustaa oppilasta hankki-

maan ja arvioimaan kotitalou-

teen liittyvää tietoa sekä ohjata 

käyttämään luotettavaa tietoa 

valintojen perustana 

S1, S2, S3 L1, L4 

T11 harjaannuttaa oppilasta lu-

kemaan, tulkitsemaan ja arvioi-

maan toimintaohjeita sekä merk-

kejä ja symboleja, jotka käsittele-

vät kotitaloutta ja lähiympäristöä 

S1, S2, S3 L4 
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T12 ohjata oppilasta ongelman-

ratkaisuun ja luovuuteen erilai-

sissa tilanteissa ja ympäristöissä 

S1, S2, S3 L1 

T13 ohjata oppilasta kestävään 

elämäntapaan kiinnittämällä op-

pilaan huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen osana ar-

jen valintoja. 

S1, S2, S3 L1, L7 

 

Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittymi-

nen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja ajankohtaisia ai-

heita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa. Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät 

oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten olosuhteiden ja koulun omien painotusten 

mukaisesti.  

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontatai-

tojen kehittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syö-

miseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruoka-

ketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkö-

kulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana identiteettiä sekä kodin juhlia.  

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen 

ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja ma-

teriaalien hoito tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa 

tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavaro-

jen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liitty-

viä palveluita.  

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä 

tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat me-

dian- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja medianvaiku-

tusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tie-

don hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia 

15.4.19 Oppilaanohjaus 
 

Oppilaanohjaus   

 

Oppiaineen tehtävä  

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta. Oh-

jaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin 

ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista 

sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.  
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Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehit-

tämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja tai-

toja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiin-

nostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja va-

lintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suun-

nitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja 

ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.  

Kunnan ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- 

ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-

massa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustu-

misen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden 

opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opet-

tajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat 

hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtu-

vista muutoksista.  

Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, 

yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja 

työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saata-

vuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.  

Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7–9 oppimis-

ympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7–9 aikana jokaista oppilasta ohjataan edelleen kehittä-

mään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan hahmottamaan valintojen 

vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä yhdessä muiden oppiaineiden kanssa 

on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laa-

jentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä, työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. 

Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.  

Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, 

opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia 

tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta 

koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustu-

mismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan 

oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun saattamista sekä 

yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opin-

toihin.  

  

Oppimisympäristöt ja työtavat   

Oppilaanohjauksessa oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla lähiympä-

ristöä ja työelämää. Oppilaalle järjestään perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien aikana työelämään tutustumis-

jaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. TET-jaksojen ai-

kana oppilas hankkii omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelä-
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mään tutustumisen yhteydessä oppilaalla on mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työ-

elämään tutustumista toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja 

työtapoja.  

  

Oppilaanohjauksen työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet 

ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, 

pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan joustavasti ohjauksen sisältö ja ver-

taistuen mahdollisuudet huomioiden. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskus-

tella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 

Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistu-

van oppilaan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Oh-

jauksen jatkumo turvataan tarjoamalla oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Huoltajalle järjestetään tar-

vittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, opinto-

ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa.  

  

Ohjaus, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus ja tukea tarvitsevan ohjaus oppilaanohjauksessa 

vuosiluokilla 7–9  

Oppilaanohjauksessa huomioidaan jokaisen oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään 

ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen koh-

teet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö eri-

tyisesti opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloite-

taan riittävän varhain. Monialaista yhteistyötä tehdään erityisesti myös tehostettua henkilökohtaista oh-

jausta ja tukea tarvitsevien oppilaiden sekä erityisestä syystä koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevien 

nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.  

Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oi-

keus saada oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta 

vuosiluokilla 8 ja 91. Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa painopisteenä on oppilaan jatko-

opintovalmiuksien kehittäminen sekä ohjaaminen oppilaalle sopiviin jatko-opintoihin. Tavoitteena on, että 

jokaiselle oppilaalle löytyy jatko-opiskelupaikka, jossa oppilas jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista pe-

rusopetuksen jälkeen.   

Oppilas jatkaa perusopetuksen jälkeen2 toisen asteen tutkinnon suorittamiseen, toiselle asteelle valmenta-

vaan koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuslaissa3 määriteltyyn koulutukseen. Tehostetun henkilökoh-

taisen oppilaanohjauksen tarpeen arvioi ensisijaisesti oppilaanohjaaja oppilaanohjauksen sisältöjen ja ta-

voitteiden näkökulmasta.  

Tehostetussa henkilökohtaisessa oppilaanohjauksessa oppilaalle annetaan henkilökohtaista ja muuta oppi-

laanohjausta sekä laaditaan henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma4. Henkilökohtaiseen jatko-opinto-

suunnitelmaan kirjataan oppilaan vahvuuksia sekä tavoitteita siirtymisestä perusopetuksen jälkeisiin opin-

toihin. Näitä vahvistetaan suunnitelmallisesti oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.   

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan 

riittävän varhain. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset, oppimisen ja opiske-

lun tuen tarve ja koulutuksen mahdollistamat työllistymisnäkymät. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjo-
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taan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintomahdollisuuk-

siin. Oppilaalle ja huoltajalle annetaan riittävästi tietoa oppimisen ja opiskelun tuen jatkumisen mahdolli-

suuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä tarvittaessa muista tukimuodoista.  

  

1 Perusopetuslaki 1216/2020 11 a §   

2 Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 10 §   

3 Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 4 § ja 5 §  

4 Perusopetuslaki 1216/2020 11 a §  

 

Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7–9 

 

Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7–9 

TAVOITTEET SISÄLLÖT 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta  

Auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys 

vuosiluokkien 7 - 9 toimintatavoista ja opiskeluym-

päristöistä, kehittää oppilaan valmiutta toimia ky-

seisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä 

tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun 

ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valin-

noista 

Painopiste 7. luokalla: - kouluyhteisössä toimimi-

sen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen 

taitojen harjoittelu  

 

Painopiste 8. luokalla: - opiskeluun liittyvien ta-

voitteiden asettamisen harjoittelu  

 

Painopiste 9. luokalla: - tulevaisuuden suunnittelu-

taitojen sekä ongelmanratkaisutaitojen laajentami-

nen 

 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajenta-

minen  

- itsenäisen toiminnan kehittymisen arviointi 

- vastuun ottaminen omasta oppimisesta, opintoi-

hin liittyvien valintojen tekemisestä ja opintojen 

etenemisestä  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen 

Oppimaan oppimisen taidot  

Kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiske-

lutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitoja.  

 

L1 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen 

ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu  

- opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisen 

harjoittelu  
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- itsenäisen toiminnan kehittymisen arviointi  

- vastuun ottaminen omasta oppimisesta, opintoi-

hin liittyvien valintojen tekemisestä ja opintojen 

etenemisestä 

Elinikäinen oppiminen  

Luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida 

osaamistaan, tunnustaa ja hyödyntää taitojaan ja 

vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimis-

kohteitaan sekä antaa valmiuksia muuttaa tarvitta-

essa suunnitelmiaan ja toimintamallejaan.  

 

L1 

Painopiste 7. luokalla:  

- kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen 

ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu 

  

Painopiste 8. luokalla:  

- opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisen 

harjoittelun syventäminen 

  

Painopiste 9. luokalla:  

- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen  

 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- itsenäisen toiminnan kehittymisen arviointi  

- vastuun ottaminen omasta oppimisesta, opintoi-

hin liittyvien valintojen tekemisestä ja opintojen 

etenemisestä  

- itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajenta-

minen  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen 

Itsetuntemus  

Ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa 

vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toi-

mintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuk-

sensa mukaisesti.  

 

L3 

Painopiste 9. luokalla:  

- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen ja syventämi-

nen  

 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen - 

itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajentami-

nen 

Tavoitteiden asettaminen  

Ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että ly-

hyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä koskevia 

suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista. 

 

L1, L3 

Painopiste 7. luokilla: - itsetuntemuksen ja itsear-

viointitaitojen laajentaminen  

 

Painopiste 8. luokilla: 
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- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin  

 

Painopiste 9. luokalla:  

- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen ja syventämi-

nen  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta 

Työelämään suuntautuva oppiminen  

Auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys 

oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä 

edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskeltavien op-

piaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelä-

mässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen 

kannalta.  

 

L6, L7 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajenta-

minen  

- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen  

- tarjotaan mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan 

toimia erilaisissa ympäristöissä  

- monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvit-

tavien taitojen sekä vuorovaikutus- ja viestintätai-

tojen kehittäminen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta 

Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri 

työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaiku-

tus- ja viestintätaitoja sekä itselleen sopivia am-

mattialoja ja vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa 

vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusope-

tuksen jälkeen.  

 

L4, L5, L6 

Painopiste 9. luokalla:  

- eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin 

tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu  

- työelämän tasa-arvokysymysten huomioon otta-

minen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajenta-

minen  
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- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen 

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen  

- tarjotaan mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan 

toimia erilaisissa ympäristöissä  

- monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvit-

tavien taitojen sekä vuorovaikutus- ja viestintätai-

tojen kehittäminen  

- eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin 

tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu  

- työelämään tutustumisjaksojen (TET) tarjoaminen 

- työelämän tasa-arvokysymysten huomioon otta-

minen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen 

omassa urasuunnittelussa 

 

Antaa oppilaille ja huoltajille tietoa Suomen koulu-

tusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuk-

sista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työ-

elämätietoa sekä Suomesta että ulkomailta.  

 

L4, L5 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin 

tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu  

- työelämään tutustumisjaksojen (TET) tarjoaminen 

- työelämän tasa-arvokysymysten huomioon otta-

minen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta 

Ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-

, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri 

tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta 

ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkö-

kulmasta.  

 

L4, L5, L6 

Painopiste 9. luokalla:  

- itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen laajenta-

minen  

- tulevaisuuden suunnittelutaitojen sekä ongel-

manratkaisutaitojen laajentaminen  

- analysointivalmiuksien harjoittelu ja omiin valin-

toihin vaikuttavien tekijöiden (esim. arvot, asen-

teet, taidot, sosiaaliset verkostot) tunnistaminen  

- tarjotaan mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan 

toimia erilaisissa ympäristöissä  
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- monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvit-

tavien taitojen sekä vuorovaikutus- ja viestintätai-

tojen kehittäminen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta 

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys  

Tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa 

sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaami-

sissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta 

hankkimaan ja omaksumaan tietoa opiskelu- ja 

työskentelymahdollisuuksista monikansallisissa 

työympäristöissä sekä ulkomailla.  

 

L2 

Painopiste 9. luokalla:  

- oppia etsimään tietoa tarkemmin jatko-opin-

noista ja niihin hakeutumisesta  

 

Kaikilla vuosiluokilla 7-9:  

- eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin 

tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu - 

työelämään tutustumisjaksojen (TET) tarjoaminen  

- työelämän tasa-arvokysymysten huomioon otta-

minen  

- jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun tai-

tojen kehittäminen  

- tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmän 

jatko-opintomahdollisuuksiin 

 

Arviointi  

Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa arviointi perus-

tuu oppilaiden itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri oh-

jaustoimien yhteydessä. Oppilaat pohtivat yhdessä opettajan kanssa ja oppivat arvioimaan valmiuksiaan, 

osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan, ohjaus- ja tuentarpeensa mää-

rää ja laatua sekä ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilaita ohjataan tunnistamaan arvojen, uskomus-

ten ja itselleen merkittävien ihmisten vaikutusta valintoihin ja päätöksiin. He harjaantuvat arvioimaan tie-

donhankinta-, tieto- ja viestintätekniikan taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Oppilaita 

kannustetaan kiinnittämään huomiota myös taitoonsa tunnistaa eri tietolähteiden luotettavuutta ja tarkoi-

tuksenmukaisuutta. Oppilaita ohjataan tiedostamaan erilaisten itsearviointimenetelmien ja - välineiden 

taustat sekä tunnistamaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Opettajan tuella op-

pilaat oppivat löytämään tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä kehittä-

vät taitoaan hakea tarvitsemiaan palveluita. 

 

Lukuvuosisuunnitelma  

 

Lukuvuosisuunnitelma  
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7. VUOSILUOKKA: MINÄ YLÄKOULULAISENA  

Oppilaanohjauksen tehtävänä on 7. luokan aikana tukea oppilaiden siirtymistä yläkoulun oppimisympäris-

töön ja työskentelytapoihin. Tavoitteena on kasvattaa vastuuta omasta koulunkäynnistä ja opiskelusta huo-

lehtimiseen, kehittää omia opiskelutaitoja ja -tottumuksia sekä harjoitella omien valintojen tekemistä ja 

niiden perusteluja.  

Oppilaanohjauksen luokkatunteja on 7. luokalla 0, 5 vvt. Luokkatuntien keskeisiä sisältöjä ovat:  

- yläkoulun käytänteisiin ja koulun eri toimijoihin tutustuminen (mm. erityisopetus/luki-testit ja opis-

kelijahuollon toimijoiden esittelyt)  

- opiskelumenetelmät, koulutyön suunnittelu ja ajankäyttö 

- ryhmässä toimiminen (yhdessä tukioppilaiden kanssa)  

- työelämään tutustuminen (TET): koulun sisällä:1 päivä huoltajien tai muun oppilaan lähipiiriin kuu-

luvan henkilön työpaikkaan ja työhön tutustuminen  

- itsetuntemus ja minäkuva: erilaisia harjoituksia  

- valintojen ja päätösten teon harjoittelu ja valinnan perustelut: valinnaiskurssien valinta  

- opiskelun etenemiseen ja arviointiin tutustuminen 

Henkilökohtaisessa ja pienryhmäohjauksessa pääpaino on oppilaantuntemuksen lisäämisellä ja valintojen 

tekemisen ohjaamisella.  

8. VUOSILUOKKA: AMMATTIEN MAAILMA  

Oppilaanohjauksen keskeinen sisältö on Suomen koulutusjärjestelmään ja erilaisiin ammattialoihin perehty-

minen ja käytännön tutustuminen. Tavoitteena on, että jokainen tuntee perusperiaatteet suomalaisesta 

koulutusjärjestelmästä ja tietää oman lähiseudun tarjoamat koulutusmahdollisuudet. Lisäksi perehdytään 

ammattialoihin erilaisten tehtävien avulla. Tavoitteena on lisäksi oppia tarkastelemaan koulutuksia ja am-

matteja suhteessa oppilaan omiin arvoihin, kiinnostuksiin ja toiveisiin.  

Oppilaanohjauksen luokkatunteja on 8. luokalla 0,8 vvt. Luokkatuntien keskeisiä sisältöjä ovat: 

- perehtyminen eri ammattialoihin, tulevaisuuden ammatteihin, työtehtäviin ja ammattien vaatimuk-

siin, tulevaisuuskuvat ja ennakointi 

- Suomen koulutusjärjestelmä tunteminen: eri reitit ja vaihtoehdot Suomessa  

- tarkempi tutustuminen oman paikkakunnan koulutusmahdollisuuksiin: eri alojen esittelyjä oppitun-

neilla ja/tai vierailuja ammattiopistoon 

- koulutusjärjestelmän tarjoamat yksilölliset mahdollisuudet: oman koulutuspolun pohdinta alulle  

- valinnaiskurssien valinta - päätöksenteon harjoittelua  

- yläkoulun opintosuoritusten itsearviointi ja tavoitteiden asettaminen  

- TET: 1 viikko itse hankitulla työpaikalla ja TET-palaute: työelämän erilaisia käytänteitä  

- minäkuva ja itsetuntemus, ryhmässä toimiminen, opiskelutaitojen harjoittelu, näitä taitoja syvenne-

tään  

Henkilökohtaisessa ja pienryhmäohjauksessa pääpaino opiskelun ja koulunkäynnin etenemisen tukemisessa 

sekä jatko-opintosuunnittelun käynnistämisessä. 

9. VUOSILUOKKA: MIHIN PERUSKOULUN JÄLKEEN?  
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Peruskoulun päättöluokalla oppilaanohjauksen sisällöt keskittyvät jatko-opintojen suunnitteluun niin luok-

katunneilla kuin henkilökohtaisessa ohjauksessakin. Samalla kerrataan aiempia 7.–8.luokkien aikaisia sisäl-

töjä.  

Oppilaanohjauksen luokkatunteja on 9. luokalla 0,7 vvt. Luokkatuntien keskeisiä sisältöjä ovat: 

- oman paikkakunnan koulutusmahdollisuudet: tutustuminen, pääsyvaatimukset, yhteishaun käytän-

nöt, omat suunnitelmat (esim. mihin oppilaitokseen yläkoulun jälkeen, mitä valintoja edessä ko. 

koulutukseen liittyen jo hakuvaiheessa tai heti opintojen alussa, ja mihin voin jatkaa 3-vuotisten 

opintojen jälkeen)  

- syksyn aikana ns. koehaku: jatkokoulutukseen hakeutuminen käynnistyy koehaulla, jossa jokainen 

9. luokkalainen miettii yhdessä huoltajansa kanssa vähintään kolme hakutoivetta. Tästä käynnistyy 

koko päättöluokan ajan kestävä jatkumo, johon kaikki ohjaus liittyy. 

- jokaisen oppilaan kanssa käydään henkilökohtainen ohjauskeskustelu  

- TET: 1 viikko itse hankitulla työpaikalla ja TET-palaute: työelämän periaatteet syventäen 

- minäkäsitys ja itsetunto osana jatkokoulutukseen hakeutumista  

- työnhaku ja CV  

- opiskelijan etuudet toisella asteella  

Henkilökohtaista ohjausta läpi koko päättövuoden ja tavoitteena on löytää kullekin sopivin jatko-opiskelu-

paikka. Tavoitteena on, että jokainen norssilainen hakee yhteishaussa ja että hakukohteet on mietitty niin, 

että opiskelupaikka on mahdollista saada. Oppilaiden kanssa käytävien henkilökohtaisten keskustelujen li-

säksi 9. luokan aikana oppilaanohjaaja järjestää tarvittaessa yhteisen keskustelun oppilaan ja huoltajien 

kanssa koskien jatko-opintosuunnitelmaa. 

 

Ohjaussuunnitelma  

 

KUNNAN OHJAUSSUUNNITELMA PÄIVITTYY MYÖHEMMIN KEVÄÄLLÄ. 

 

Ohjaussuunnitelma 

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja 

vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitel-

massa kuvataan myös kodin ja koulun välinen yhteistyö, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutus-

tumisen (TET) järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppi-

laiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttä-

essä opettajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. 

Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä 

niissä tapahtuvista muutoksista.  

Ohjaussuunnitelmaa ohjaavat asiakirjat  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.  

Hyvän ohjauksen kriteerit. Opetushallitus 2014.  
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1. Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat  

 

Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat 

Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen 

tukemiseksi. Ohjauksen jatkumon toteutuminen taataan siten, että ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toi-

mivat yhteistyössä oppilaan opintopolun aikana ja erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Ohjaustyö on luotta-

muksellista ja ohjauksessa on aina otettava huomioon oppilaan ikä.  

Jokaista oppilasta kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus omiin tarpeisiinsa nähden riittävään ohjaukseen. 

Oppilas on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva jäsen, joka arvioi omaa oppimistaan ja toimintaansa. Oh-

jauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen kaikinpuolista sujumista. Ohjauksella 

tuetaan lasta ja nuorta elämään, koulutukseen ja uranvallintoihin liittyvissä päätöksissä. 

Alakoulussa ohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa. Oppilaanohjauksesta 

vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Alakoulussa ohjauksen tavoitteet ovat oppimisen 

ja opiskelun ohjauksessa ja samalla henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Huoltajien osalli-

suutta painotetaan myös ohjauksessa tapaamalla heitä tarpeen mukaan säännöllisesti. Oppilaan ohjauksen 

merkitys korostuu alakoulussa valintatilanteessa (esim. kielivalinnat). Osana oppilaanohjausta on myös työ-

elämään tutustumista ja alakoulussa työelämää tarkastellaan koulun eri henkilöiden ammattien ja työtehtä-

vien kautta.  

Yläkoulussa päävastuu ja ohjauksen koordinointi on oppilaanohjaajalla. Aineenopettajat osallistuvat ohjaus-

työhön ensisijaisesti oman oppiaineensa sisältöjen kautta. Ohjaus on edelleen koko koulun henkilökunnan 

yhteistä työtä.  

Yläkoulussa jatketaan kasvun ja kehityksen tukemista. Luokanvalvojan vastuulla on oman luokkansa oppilai-

den tuntemus ja yhteistyö kodin kanssa 7. ja 8. vuosiluokkien aikana. Vuosiluokkien 8. ja 9. aikana kuitenkin 

jatkokoulutussuunnitelmat ja niihin liittyvä pohdinta lisääntyy. Erityisesti 9. luokalla toiselle asteelle hakeu-

tumista pohditaan sekä oppilaiden että huoltajien kanssa.  

Yläkoulussa oppilaanohjausta toteutetaan luokkatunneilla, pienryhmäohjauksena ja henkilökohtaisena oh-

jauksena. Ohjauksessa pyritään hyödyntämään myös erilaisia koulun yhteistyötahoja järjestämällä vierai-

luja, tutustumiskäyntejä sekä asiantuntijoiden luentoja ja esityksiä. Osa ohjausta on työelämään tutustumi-

sen (TET) jaksot, joita toteutetaan kaikilla vuosiluokilla 7.–9. Tarkemmat oppilaanohjauksen sisällöt ja ta-

voitteet ilmenevät opetussuunnitelmasta. 

2 Oppilaanohjauksen työn- ja vastuunjako 

 

Oppilaanohjauksen työn- ja vastuunjako 

Kittilän perusopetuksessa ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen kestävän jatkumon, jonka to-

teutuminen taataan siten, että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan 

opintopolun aikana ja erityisesti opiskelun nivelvaiheissa. Oppilasta aiemmin opettanut opettaja huolehtii 

koulunkäynnin järjestämisen kannalta oleellisesta tiedonsiirrosta seuraavalle opettajalle ja seuraavaan opis-

kelupaikkaan. Oppilaanohjaaja ja erityisopettaja yhdessä huolehtivat niveltiedon välittämisestä siirryttäessä 
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perusopetuksesta toiselle asteelle. Oppilaanohjaajat myös seuraavat päättöluokkalaisten sijoittumista ja 

opiskelun aloittamista toisen asteen koulutuksessa.  

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta eri oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittä-

mään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien 

ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja 

osallisuuden tukeminen.  

Opettajien lisäksi ohjaustyöhön tarvittaessa osallistuvat myös koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluter-

veydenhoitaja omien toimenkuviensa mukaisesti. Oppilaanohjauksen tukena ovat erityisopettajat koko 

kouluajan ja erityisesti opintopolun nivelvaiheisiin liittyvässä asioissa. Ohjausprosessin kulku nivelvaiheissa 

on tarkemmin kuvattu koulun oppilashuoltosuunnitelmassa.  

Rehtorien vastuulla ohjauksessa ovat erilaiset oppilaan opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvät hallinnolliset 

päätökset, esimerkiksi päätös vuosiluokkaan sitomattomasta opetuksesta. Lisäksi ohjauksessa tehdään yh-

teistyötä koulun ulkopuolisen asiantuntijaverkoston kanssa tarpeen mukaan. 

Oppilaanohjauksen työ- ja vastuunjako 

Rehtori  

 

- tekee opiskeluun ja koulun-

käyntiin liittyvät hallinnolliset 

päätökset 

Koulusihteeri 

  

- tekee opiskelijatodistukset  

- huolehtii ohjauksen tukena ole-

vista hallintojärjestelmistä 

Yhteisöllinen ja yksilöllinen op-

pilashuolto  

 

- tukee tarpeen mukaan oppi-

lasta kokonaisvaltaisesti 

Luokanopettaja  

 

- auttaa ja tukee koululaistumi-

sessa 

- seuraa opiskelun etenemistä  

- huolehtii säännöllisestä koulun-

käynnistä  

- keskustelee oppilaan ja huolta-

jan kanssa  

- käynnistää tarvittaessa yksilölli-

set toimet 

Oppilaanohjauksen toimijat Koulupsykologi  

 

- tarjoaa tukitoimia  

- tukee kasvua ja kehitystä  

- toimii yhteistyössä sosiaalitoi-

men ja terveydenhuollon kanssa 

Luokanvalvoja  

 

- keskustelee oppilaan ja huolta-

jan kanssa  

- huolehtii säännöllisestä koulun-

käynnistä  

- käynnistää tarvittaessa yksilölli-

set toimet 

Terveydenhoitaja  

 

- tukee fyysistä, psyykkistä ja so-

siaalista kehitystä  

- tekee terveystarkastukset  

- toimii yhteistyössä koululääkä-

rin kanssa 

Oppilaanohjaaja  

 

- seuraa yläkoululaisen opintojen 

etenemistä ja sujumista  

Kuraattori  
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- huolehtii valinnaisaineiden val-

linnasta  

- ohjaa kohti 2.asteen opintoja 

- huolehtii yhteistyöstä oppilaan, 

huoltajien, koulun ja sosiaalitoi-

men kanssa 

Aineenopettaja  

 

- seuraa oman oppiaineen opin-

tojen etenemistä  

- ohjaa opiskelussa  

- auttaa erityisen tuen tarpeessa 

olevia yhteistyössä muiden toi-

mijoiden kanssa 

Erityisopettaja  

 

- kartoittaa, auttaa ja tiedottaa 

erityisen tuen tarpeesta  

- huolehtii tiedonsiirrosta nivel-

vaiheessa 

Koulunkäynninohjaajat  

 

- ohjaavat tuntityöskentelyssä 

 

3 Ohjausyhteistyö kodin ja työelämän kanssa  

 

Ohjausyhteistyö kodin ja työelämän kanssa  

Perusopetuksen alussa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa. Oppilaanohjauk-

sella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään opiskeluun ja koulutukseen liittyviä valintoja ja näkemään va-

lintojen merkityksen tulevan koulunkäynnin kannalta. Yhteistyö turvataan järjestämällä yleistä tiedotusta ja 

henkilökohtaisia tapaamisia huoltajien kanssa (esim. vanhempainillat). Koulun Wilma-järjestelmää käyte-

tään monipuolisesti sekä seurantaan (esim. opintomenestys, poissaolot) että yhteydenpitoon. 

Yhteistyö huoltajien kanssa jatkuu yläkoulussa ja korostuu erityisesti nivelvaiheissa. Yhteistyön yhtenä ta-

voitteena on myös vahvistaa oppilaan omaa vastuullisuutta ja itsenäisyyttä edettäessä kohti päättöluokkaa. 

Huoltajille taataan mahdollisuus tavata oppilaanohjaajaa erityisesti jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa.  

Työelämäyhteistyö aloitetaan jo alakoulussa tutustumalla oppilaan lähipiirin ja koulun sisäisiin ammatteihin 

ja tehtäviin. Oppimisympäristöinä voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.  

Yläkoulussa järjestetään työelämään tutustumisen (TET) jaksoja. Painotus 7. luokalla on vielä koulun sisäi-

siin työtehtäviin ja oman lähipiirin henkilöiden työhön tutustumisessa. Vuosiluokkien 8. ja 9. aikana työelä-

mäjakso on pitempi ja keskeistä on oppilaan oma aktiivisuus paikan hankkimisessa, jolloin samalla harjoitel-

laan työnhakua. Yhteistyötä työelämään vahvistetaan myös oppilaanohjaajien vierailulla TET-paikoilla. Yh-

teiset vierailut työpaikolla ja eri alojen edustajien vierailut koululla vahvistavat työelämäyhteyksiä. 

 

4 Tavoitteiden toteutumisen arviointi 

 

Tavoitteiden toteutumisen arviointi  

Oppilaanohjauksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ennen kaikkea oppilaan näkökulmasta. Tällä tar-

koitetaan oppilaan siirtymistä eteenpäin ensin alakoulusta yläkouluun ja sitten peruskoulun jälkeen toiselle 

asteelle. 

Alakoulun ohjauksen tavoitteilla pyritään siihen, että oppilas on motivoitunut siirtymään yläkoulun oppi-

laaksi ja opiskelemaan yläkoulussa.  
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Yläkoulun ohjauksen tavoitteena on, että oppilas on motivoitunut hakemaan jatko-opintoihin sekä kiinnos-

tunut ja sitoutunut aloittamaan ja jatkamaan opintojaan valitsemassaan koulutuksessa. Ohjauksella pyri-

tään siihen, että jokaisella peruskoulun päättävällä on jatkokoulutuspaikka. Tämä myös varmistetaan ensin 

kesällä koulutusvalintojen valmistuttua ja uudelleen vielä seuraavan lukukauden alettua. 


