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1 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

1.1 OPETUSSUUNNITELMAN TOIMINTA-AJATUS

Suomen kristillisen yhteiskoulun opetussuunnitelma on laadittu perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Opetushalli-
tus 2004, Opetushallituksen lisäys DNO 4/011/2009) mukaisesti paikallisena opetus-
suunnitelmana. Suomen kristillinen yhteiskoulu tarjoaa laadukasta ja kristillisiin arvoihin 
sitoutunutta perusopetusta. Koulu palvelee yhteiskuntaa tarjoamalla kristilliseen sivistys- 
ja koulutusperinteeseen sekä jatkuvaan tutkimiseen perustuvan näkökulman tiedon ja 
kulttuurin kentälle.

Koulu noudattaa toiminnassaan valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteita, ja tässä opetussuunnitelmassa on täsmennetty opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä 
seikkoja. Oppiaineiden opetuksessa lähdetään liikkeelle tieteenalalla vallitsevista käsityk-
sistä tarjoamalla samalla mahdollisuutta  kristillisen maailmankatsomuksen valitsemiseen 
ja soveltamiseen. Oppiaineet ovat sisällöltään valtakunnallisen opetussuunnitelman pe-
rusteiden sallimissa puitteissa omaleimaisia. Joissakin oppiaineissa sisältöjä on laajen-
nettu tai painotettu kristillisestä maailmankatsomuksesta ja koulun sijainnista johtuen.

Koulun toiminta-ajatus on kiteytetty seuraavaan lauseeseen: Suomen kristillisen yhteis- 
koulun tehtävä on tarjota laadukasta perusopetusta kristilliseltä arvopohjalta sekä edistää 
oppilaiden kehitystä yhteiskuntaa rakentaviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Suomen kristillisen yhteiskoulun opetussuunnitelma sisältää koulun omaleimaisen 
lähtökohdan ja eri vuosiluokilla opetettavan oppiaineksen. Siirtyminen  kristillisestä kou-
lusta kunnan peruskouluun ei tuota oppilaalle opetussuunnitelman tavoitteiden tai 
sisältöjen vuoksi vaikeuksia.

Ainekohtaisia tavoitteita tarkistetaan opettajakunnan palautteen perusteella vuosittain. 
Opettajien tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetus-
suunnitelmaa. Suomen kristillisen yhteiskoulun opetussuunnitelman hyväksyy koulun joh-
tokunta. 
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1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Opetussuunnitelmassa ilmenevät seuraavat sisällöt:

 arvot ja toiminta-ajatus
 yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
 kieliohjelma
 noudatettava paikallinen tuntijako
 koulun toimintakulttuurin kuvaus
 opetuksen mahdolliset painotukset
 aihekokonaisuuksien toteuttaminen
 opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa
 valinnaisaineiden opetus
 tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
 yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa
 yhteistyö kotien kanssa
 yhteistyö muiden tahojen kanssa
 suunnitelma oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi
 opetussuunnitelman laatimisen periaatteet
 ohjaustoiminta opiskelun tukena ja suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä
 kerhotoiminnan järjestäminen
 erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
 eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus
 oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin
 opinnoissa etenemisen periaatteet
 todistukset
 tietostrategia
 toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA

Perusopetuksen kasvatus- ja opetustyön tavoitteet ja perusteet on määritelty perusope-
tuslaissa (N:o 628/1998 pykälissä 2 ja 3) ja sitä tulkitsevassa sivistysvaliokunnan miet-
innössä (3/1998) sekä valtioneuvoston asetuksessa (1435 / 2001 pykälissä 2, 3, 4) ja val-
takunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet 
pohjautuvat näihin. Lisäksi koulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteissa otetaan 
huomioon kristillinen maailmankatsomus, koulun toiminta-ajatus sekä koulun oma paino-
tus ja alueelliset erityispiirteet.

Koulun kasvatustyön tavoitteet laaditaan yhteistyössä kotien ja huoltajien sekä koulun 
koko henkilöstön kanssa. Oppilaat osallistuvat keskusteluun ikäkautensa mukaisesti.
Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet laaditaan koko koulun kasvatus- ja opetustyön 
näkökulmasta. Oppilaat ovat mukana henkilökohtaisten tavoitteidensa asettamisessa.
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2.2 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ

Perusopetus on koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. 
Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus  hankkia yleissivistystä ja suorit-
taa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä 
pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. 

Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja ter-
veen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja 
taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demok-
raattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja 
kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on myös herättää halu 
elinikäiseen oppimiseen. 

Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusope-
tuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa 
tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja to-
imintatavoista. 

2.3  KRISTILLINEN MAAILMANKATSOMUS

Koulun opetuksen on opetuksen järjestämisluvan mukaan perustuttava erityiselle kristil-
liselle maailmankatsomukselle. Tämä katsomustietoisuus on opetussuunnitelmassa kok-
onaisuutta eheyttävä ja koulun toimintakulttuuria muokkaava tekijä. 

Koulun toimintakulttuurissa kristillisyys ilmenee lähimmäisestä välittämisenä ja Jumalan 
kunnioittamisena. Koulun adventistinen kristillisyys välittyy koulun opetukseen ja toimin-
taan ihmiskuvassa, jossa ihminen nähdään kokonaisvaltaisena psyykkisenä, fyysisenä, 
sosiaalisena ja hengellisenä kokonaisuutena. Koulun tulkinta kristillisyydestä perustuu 
Raamattuun ja kunnioittaa erilaisia kristillisiä näkemyksiä. Kaikessa opetuksessa tuetaan 
oppilaita itsenäiseen ajatteluun ja toisten näkemysten kunnioittamiseen. Kristillisessä 
elämänkatsomuksessa korostuu valinnanvapaus ja Raamatun arvomaailman kunnioitta-
minen. 

Kouluyhteisö pyrkii avoimeen keskusteluun ja jatkuvaan oppimiseen oppilaiden tiedol-
lisen, taidollisen ja elämänkatsomuksellisen kehityksen tukemisessa. Koulun toimintaa ja 
tulkintaa arvoista, tiedosta ja taidoista arvioidaan säännöllisesti koulun sisäisesti ja 
ulkopuolisten arvioijien taholta kriittisesti modernin tieteellisen tiedon- ja oppimiskäsitys-
ten perusteella.
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2.4 PERUSOPETUKSEN RAKENNE

Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jonka tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt määritellään perusteissa oppiaineittain tai aineryhmittäin tuntijaon mu-
kaisten nivelkohtien välisille osioille. Kunkin osion päätteeksi on laadittu oppilaan hyvän 
osaamisen kuvaus.  Tässä opetussuunnitelmassa tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja 
sisällöt on määritelty vuosiluokittain valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta. Opetus annetaan vuosiluokilla 1-9 vuosiluokittain. Luokilla 1-6  sekä 
liikunnan ja joidenkin valinnaisten aineiden kohdalla opetus tapahtuu yhdysluokissa. 

Koulussa voidaan järjestää yksittäiselle oppilaalle vuosiluokkiin sitomatonta opetusta eri-
tyisestä yksilöllisestä tarpeesta (esimerkiksi oppilaan terveydentilaan liittyvät koulunkäyn-
tivaikeudet) johtuen. Tällöin päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta tehdään 
johtokunnassa oppilaan huoltajan ja rehtorin esityksestä. Oppilaalle tehdään oma oppimi-
sohjelma, jossa sovitaan opetuksen tavoitteista, aikataulusta ja käytännönjärjestelyistä. 
Pääsääntöinen vastuu opetuksesta on oppilaan huoltajalla. Koulu nimeää oppilaalle vas-
tuuopettajan, jonka tehtävänä on valvoa oppilaan suorituksia. Oppilas saa koulusta op-
pikirjat ja tenttii kursseja oppimisohjelman mukaisesti. Tapaukset käsitellään yksilöllisesti 
ja toimitavoista huoltajan ja koulun kesken sopien.

Valinnaiset aineet on eritelty pakollisista aineista ja ne valitaan vuosiluokilla 7-9.

2.4.1 TUNTIJAKO JA KIELIOHJELMA

Valtioneuvoston päättämän tuntijaon pohjalta on laadittu liitteessä 1 oleva tuntijako. Siitä 
käy selville, miltä luokalta eri oppiaineiden opetus aloitetaan ja kuinka monta tuntia ku-
takin oppiainetta kyseisellä luokka-asteella opetetaan. Edelleen se kertoo, mitkä ovat 
luokkien 7-9-valinnaisaineet.

Valtioneuvoston vahvistamassa tuntijaossa esiintyy kaksi kielenopetuksen tasoa: A-taso 
ja B-taso.
Suomen kristillisessä yhteiskoulussa kieliohjelma on seuraava:
A 1 = 3. luokalla alkava yhteinen kieli, englanti
A 2 = 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli, saksa (Ryhmä perustetaan, mikäli opiskeli-
joita on vähintään viisi.)
B 1 =  7. luokalla alkava yhteinen toinen kotimainen kieli, ruotsi
B 2 =  8. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli, saksa, ranska tai espanja (Ryhmä perus-
tetaan resurssien mukaan, mikäli opiskelijoita on vähintään viisi.)
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3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN

3.1 OPPIMISKÄSITYS

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppimi-
nen ymmärretään sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvaksi yksilölliseksi tietojen ja taito-
jen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu 
tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä 
vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon 
lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineenä.

Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa hän 
aiempien tietorakenteiden pohjalta käsittelee ja tulkitsee opittavaa ainesta sosiaalisessa 
ympäristössä. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu 
oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelyta-
voista. Yksilöllistä oppimista tukee aktiivisessa, vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva 
oppiminen. Oppiminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, it-
senäistä tai yhteistä ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidon-
naista, joten oppimisympäristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Opittaessa avautuu uusia mahdollisuuksia ymmärtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä 
merkityksiä sekä osallistua yhteiskunnan toimintaan.

3.2  OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TOIMINTAKULTTUURI

Suomen kristillisessä yhteiskoulussa oppimisympäristö koostuu fyysisistä, psyykkisistä, 
sosiaalisista, pedagogisista ja hengellisistä rakenteista. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa 
oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin käytäntöihin. Koulun aikuisten ja 
oppilaiden vuorovaikutussuhteet ovat olennainen osa koulun toimintakulttuuria. Tärkeää 
on se, miten aikuinen kohtaa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi.

Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta sekä antaa 
mahdollisuuden oman toiminnan arviointiin. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimi-
sen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa haasteita kasvulle ja kehitty-
miselle. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varha-
iseen tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen. Oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja 
ilmapiiriltään ystävällinen sekä edistää oppilaan osallisuutta ja hyvinvointia. Oppimi-
sympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti. 

3.2.1 FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ

Fyysinen oppimisympäristö tarkoittaa ihmisiä, rakennettua ympäristöä sekä luontoa. 
Tähän kuuluvat erityisesti rakennukset ja tilat, opetusvälineet sekä lähiympäristö.

Perusopetuksen luokkien 1-6 opetustilat ovat vuonna 1975 valmistuneen poikien asunto-
larakennuksen alakerrassa. Opetus tapahtuu kotiluokissa pääosin luokanopettajan joh-
dolla. 
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Koulutalo on rakennettu 1948 ja nykyisin perusopetuksen luokkien 7-9 opetustilat sijait-
sevat neljässä eri kerroksessa. Opetus tapahtuu pääosin aineluokissa. Kuvaamataidon ja 
käsitöiden tilat ovat erillisessä rakennuksessa (Artis). Joissain tilanteissa opetus tapahtuu 
Villa Ljunghällin tiloissa ja koulun asuntoloissa. Myös ympäröivä luonto on opetusaluetta 
esimerkiksi biologian tuntien yhteydessä. 

Liikunnan opetus  tapahtuu siihen varatussa salissa, punttisalissa, uimahallissa, urhei-
lukentällä, koulun pihapiirissä ja lähimaastossa. Lisäksi hyödynnetään meren rantaa ja 
sen vettä. Osa liikunnan opetuksesta tapahtuu koulun alueen ulkopuolella: kunnan urhei-
lukentällä, uimahallissa, Turun kaupungin liikuntahallissa ja urheilupuistossa sekä kunnan 
latupohjalla. Talviliikuntaa voidaan järjestää myös talviliikuntakeskuksissa ja Suomen Ad-
venttikirkon leirikeskuksessa.

Koulun kirjasto on avoinna jokaisena koulupäivänä, siten että oppilaat voivat opiskella ak-
tiivisesti ja itsenäisesti. Koulun ATK-luokka internetyhteyksineen on käytettävissä opintoi-
hin kouluaikana.

Lisäksi koululla on 1975 ja 1982 valmistuneet kaksikerroksiset asuntolat, joissa pitkämat-
kaiset asuvat kouluvuoden aikana. Ruokailu tapahtuu toisen asuntolan alakerran ruoka-
salissa. Välitunnit vietetään joko koulun piha-alueella tai koulun sisäkäytävillä, jos  aika ei 
riitä ulos siirtymiseen.

Koulurakennuksessa toimii sekä lukio että perusopetuksen luokat, joka vaikuttaa peru-
sopetuksen toimintaan. Näkyvin seikka on koulussa toteutettava jaksojärjestelmä. Kou-
lulla on aineluokka järjestelmä, jossa kullakin aineella on oma luokkansa. Fysiikka-
kemian, biologia-maantiedon ja kotitalouden erikoisluokat sijaitsevat koulun ylimmässä 
kerroksessa, kieliluokat ja kieli-studio 3. kerroksesta sekä matematiikka, auditoria (reaalit) 
ja musiikin ja uskonnon luokat 2. kerroksesta. 1. kerroksessa on hallinnon ja kirjaston 
sekä liikunnan tilat.

Koululla on kolmisenkymmentä työntekijää, joista noin puolet toimii opetuksen parissa ja 
toinen puoli asuntolassa, ruokahuollossa, taloushallinnossa ja laitoshuollossa. Lisäksi 
koululla käy säännöllisesti kouluterveydenhoitaja ja tarvittaessa muita oppilashuoltoon 
liittyviä henkilöitä. (vrt. oppilashuolto)

Luokkatiloissa pyritään toiminnallisuuteen ja siihen, että ympäristö tarjoaa mah-
dollisuuden monipuolisten opiskelutapojen toteuttamiseen sekä työrauhan ylläpitämiseen. 
Huomiota kiinnitetään myös luokkatilan siisteyteen ja viihtyisyyteen. Koulun lähiympäristö 
tarjoaa mahdollisuuden luonnon tarkasteluun sekä erilaiseen liikuntaan lähiympäristön 
metsissä. 

3.2.2 PSYYKKINEN JA SOSIAALINEN TOIMINTAKULTTUURI

Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden ja aikuisten kohtaamiseen sekä 
vuorovaikutukseen. Yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden kanssa. Alueella to-
imii Toivonlinnan adventtiseurakunta. Kristillinen arvopohja kasvatuksessa korostaa erity-
isesti jokaisen ihmisen mittaamatonta arvoa, jonka mukaisesti harjoitellaan arvostamaan 
omaa itseä, kohtaamaan ihmisiä ja ottamaan huomioon heidän tarpeensa. Tavoitteena on 
luoda levollinen ja kannustava ilmapiiri, jossa jokaisella lapsella on tilaa oppimiseen 
omista lähtökohdista käsin. Toimintakulttuuri kannustaa ahkeruuteen ja vastuulliseen 
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työskentelyyn sekä yhdessä oppimiseen. Samalla se pyrkii ehkäisemään suoritus- ja kil-
pailukeskeisyyttä. 

3.2.3 HENGELLINEN TOIMINTAKULTTUURI

Koulu pyrkii antamaan rakennusaineita myös oppilaan hengellisen kasvun tukemiseen. 
Sen  toimintakulttuuriin kuuluu raamatullisten näkemyksien tuominen opetukseen vaih-
toehtoisina ajatusmalleina. Kristillinen maailmankuva näkyy kaikessa opetuksessa läpäi-
syperiaatteella. Näin oppilaille annetaan todellinen mahdollisuus valita oma maailmanku-
vansa. Ilmapiiri on vapaa, avoin, keskusteleva sekä oppilaan mielipidettä kunnioittava.  
Koulu ei pyri korvaamaan kodin tai seurakunnan antamaa kristillistä kasvatusta vaan 
tukee sitä. 

Kristillistä kulttuuria siirtävänä koululla on seuraavanlaista toimintaa:
 hengelliset aamuhartaudet päivittäin 
 rukous koulupäivän päätteeksi
 syksyisin Sympatia-keräykseen ja muihin hyväntekeväisyys projekteihin osallistumi-

nen (vapaaehtoinen)
 koulun juhlatilaisuuksissa hengellistä ainesta (rukouksia, musiikkia, näytelmiä jne.)
 kerran lukukaudessa hengellinen teemaviikko.

3.3  KOULUN STRATEGIA

Suomen kristillinen yhteiskoulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen ar-
vomaailman mukaista peruskoulua vastaavaa opetusta. Koulu ottaa huomioon lapsen yk-
silöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon 
ymmärtäviä kansalaisia tukien myös vanhempia heidän kasvatustyössään. 

Suomen kristillisen yhteiskoulun strategia löytyy liitteestä 2.

3.4  KOULUN KASVATUS- JA OPETUSTAVOITTEET

Suomen kristillisen yhteiskoulun antaman opetuksen tavoitteena on perusopetuslain ja 
asetuksen mukaisesti tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Koulun kasvatus- ja opetustavoitteista tärkeimmiksi oppilaiden huoltajat ovat nimenneet 
hyvän yleissivistyksen saamisen, sosiaalisten taitojen ja hyvien käytöstapojen oppimisen, 
opiskelutaitojen oppimisen, terveen itsetunnon kehittymisen sekä esiintymis- ja ilmaisutai-
tojen oppimisen. Erityisesti vanhemmat pitävät tärkeänä kristilliseen maailmankatsomuk-
seen ja arvopohjaan perustuvan kasvatuksen toteutumista koulussa.

Suomen kristillisen yhteiskoulun kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on, että oppilas 
kasvaa yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja oppii oppimaan. Kouluyhteisön tavoitteena on 
tukea koululaisen kasvua siten, että se edistää tasapainoisuutta ja tervettä itsetuntoa, 
vastuullisuutta, yhteistyökykyä, suvaitsevaisuutta, terveyden ja hyvinvoinnin vaalimista, 
kasvua hyviin tapoihin sekä luottamusta itseen, toisiin ja tulevaisuuteen. Oppilaan kasvua 
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elinikäiseksi oppijaksi edistävät oppimisen halu ja työnteon arvostaminen, hyvät työsken-
tely- ja yhteistyötaidot, kehittyneet ajattelun, tiedonhallinnan ja viestinnän taidot, luovuus, 
vankka yleissivistys ja avara maailmankuva.

3.5  OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT

Opetuksessa korostuu oppimisen näkökulma ja siksi pyritään käyttämään sellaisia mo-
nipuolisia menetelmiä ja työmuotoja, joiden arvioidaan edistävän oppimista oppilaiden 
erilaiset oppimistyylit sekä yksilölliset erot huomioiden. Vaihtelevien työtapojen avulla ke-
hitetään oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja 
sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Opetusmenetelmien ja työmuotojen avulla 
oppilaat hankkivat myös valmiuksia selviytyä tulevaisuuden tieto- ja viestintäteknisessä 
yhteiskunnassa.

Erilaiset ryhmätyön muodot, yhteistoiminnallinen oppiminen, tekemällä oppiminen, tilan-
neargumentaatiot, paneelit, haastattelut, roolileikit, projektit kuten kehitysmaaprojektit, 
yritysprojektit ja juhlat, multimedia, lehtijulkaisut, toimintakokeilut, toimintatapahtumat ja 
tutkimustyö ovat esimerkkejä erilaisista oppimisen ja opetuksen muodoista sekä työta-
voista. Näissä yhdistyvät yhteiskunnalliset ja sosiaaliset haasteet sekä yksilön vaikut-
tamisen mahdollisuudet. Yhtenä menetelmänä käytetään myös perinteistä opettajajoh-
toista opetusta. Opetusta eriytetään esimerkiksi itsenäisten työtapojen avulla. Oppimisen 
ja itsearvioinnin välineenä voidaan käyttää portfoliota samoin kuin mind map -tekniikkaa 
ym. vastaavia.

3.6  OPETUKSEN PAINOTUKSET

Suomen kristillisen yhteiskoulun perustehtävänä on antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa 
laadukasta perusopetusta ja ohjata lapsia niin, että he käyttävät Jumalan heille antamia 
tietoja ja taitoja hänen kunniakseen ja ympäristön parhaaksi. Erityisesti huomion koht-
eena ovat koulun opetus- ja kasvatustavoitteiden mukaisesti oppilaan kommunikaatio-, 
vuorovaikutus- ja oppimaan oppimistaitojen kehittäminen sekä myönteisen oppimi-
sympäristön ylläpitäminen. Kaikessa koulun toiminnassa läpäisevänä periaatteena on 
rohkaista oppilasta itsenäiseen ajatteluun sekä oman identiteetin vahvistumiseen.
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4 OPISKELUN YLEINEN TUKI

4.1 OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Ohjaustoiminta jatkuu yhtenäisesti koko perusopetuksen ajan. Jatkuvuus taataan siten, 
että kaikki ohjaustyöhön osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan opintopolun 
aikana ja opiskelun nivelvaiheissa. 

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa 
häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitoja ja oppimisen valmiuksia sekä ennaltaeh-
käistä opintoihin liittyvien ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppi-
laiden persoonallisen kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen.

Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on mahdollisuus  saada tietoa perusopetuksen työta-
voista, valintamahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tule-
vaisuudelle. Oppilaalle ja hänen huoltajilleen selvitetään ohjauksen järjestämiseen, 
opiskeluun, oppilashuoltoon ja tukipalveluihin liittyvät koulukohtaiset asiat. Huoltajalle 
järjestetään tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyk-
sistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 

Koulu rohkaisee vanhempia ymmärtämään vastuunsa lastensa hengellisessä, moraalis-
essa ja sosiaalisessa kasvatuksessa. Koulu tukee kotien kasvatusta työskentelemällä 
yhteistyössä kotien kanssa ja auttamalla niitä ymmärtämään nuorten kasvua ja kehitystä 
sekä ymmärtämään koulun tarkoitusta ja opetuksellisia tavoitteita.
 
Oppilaiden huoltajille lähetetään kirjallinen tieto perusopetuksen aikana tehtävistä valin-
noista ja niiden seuraamuksista ja vaikutuksista tuleviin opintoihin. Huoltajilla on mah-
dollisuus keskustella opettajien kanssa oppilaan valmiuksista selviytyä vapaaehtoisen 
kielen opiskelussa. Yläluokkien oppilaanohjaaja ja mahdollisesti kielen opettaja kertovat 
vanhempainillassa ainevalintoihin liittyvistä seikoista.

Koulussa toteutettavan ohjauksen tulee tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiske-
luun liittyviä vaikeuksia, tai jotka ovat vaarassa jäädä koulutuksen tai työelämän ulkopu-
olelle perusopetuksen jälkeen.

Koulutuksesta putoamisen ehkäisemiseksi koulu tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien ja 
oppilashuollon henkilöstön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös kunnan sosiaali- ja ter-
veystoimen kanssa. Oppilasta pyritään auttamaan omien vahvuuksien tunnistamisessa ja 
hyödyntämisessä.

Oppilaiden oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi oppilaille tehdään vuosittain tai tarvit-
taessa erilaisia oppimisvaikeuksia kartoittavia seulontoja. Luokanopettaja seuraa oppi-
laan edistymistä ja yhteistyössä erityisopettajan sekä oppilashuoltoryhmän kanssa 
päätetään tarvittavista tukitoimista. 

Ohjaus käytännössä:
Vaikka ohjaus ytimeltään on yksilötason toimintaa ja tarkoitettu yksittäisen oppilaan 
tueksi, tapahtuu se laajemmassa yhteydessä, kouluyhteisössä. Kouluyhteisö muodostaa 
sen ympäristön, jossa opiskelija opiskelee, tekee valintojaan ja opiskelua koskevia rat-
kaisujaan.
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Ohjauksen näkökulmasta oppilaitos voidaankin ymmärtää palveluorganisaationa, joka 
kokonaisuutena vastaa siitä, että oppilas saa riittävästi tukea opinnoissaan ja kehityk-
sessään. Oppilaitosten verkostoituminen ja yhteistoiminta puolestaan merkitsevät sitä, 
että palvelut voivat ulottua myös oppilaitoksen rajojen ulkopuolelle, jolloin oppilaitos voi 
toimia palvelujen tuottajana, välittäjänä tai käyttäjänä. Toimiessaan erilaisissa verkos-
toissa se voi laajentaa omaa palvelutarjontaansa niin, että toisten oppilaitosten oppilaat 
voivat käyttää sen palveluja tai sen omat oppilaat voivat hyötyä muiden oppilaitosten tai 
toimijoiden palveluista. 

Jaettu asiantuntijuus tai moniammatillisuus ymmärretään prosessina, jolloin kasvatusvas-
tuussa olevat jakavat tietoon, suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyviä älyllisiä voimavarojaan 
saavuttaakseen jotakin, jota yksittäinen ihminen ei pystyisi toteuttamaan. 

Sivistysvaliokunnan mukaan arviointiin kytkeytyy läheisesti kokemusten ja erityisesti hy-
vien käytäntöjen levittäminen kaikkien hyödynnettäväksi (SivM 1998/3/s.20): Koulussa 
toteutetaan koko koulun ohjauksellisuutta oppilaiden oman oppimistyylin löytämisessä. 
Se on kaiken kouluoppimisen perusta. Kaikissa oppiaineissa, kotien kanssa yhteistyössä, 
toteutetaan pitkäkestoinen projekti ja ohjataan oppilaita etsimään ja löytämään omin op-
pimisen tapansa, jolloin oppilas ja kotiväki näkevät myös sen, mitä kyseinen 
oppimistapa/-tyyli eri oppiaineissa merkitsee ja miten sitä voidaan toteuttaa. Näin ohjauk-
sellisessa yhteistyössä luodaan oppilaille mahdollisuus löytää paitsi omin tapa, myös 
parhaat opiskeluolosuhteet oppimiselle.

Oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun tukimuotoina voidaan käyttää henkilökohtaista oh-
jausta, yhteydenottoja kotiin ja vanhempien tapaamista, tukiopetusta ja erityisopetusta.

Poissaoloja seurataan ja aiheettomiin poissaoloihin tartutaan mahdollisimman pian (nolla-
toleranssi). 

Koulun oppilaat saavat riittävän usein ja monipuolista tietoa opiskelunsa edistymisestä, 
työskentelystä ja käyttäytymisestä. Heikosti menestyvä oppilas  saa erityistä ohjausta. 
Oppilaat saavat ohjausta ongelmatilanteisiinsa.

Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen täytäntöönpanosta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 
Työtehtäviin kuuluu ohjaustuntien pito, henkilökohtaisen ja pienryhmissä toteutettavan 
ohjauksen toimeenpano sekä oppilaan edistymisen seuranta. Henkilökohtaiseen ohjauk-
seen tulee varata riittävästi aikaa. Myös yhteydenpito koulun ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa kuuluu hänen työtehtäviinsä. Vierailut erilaisilla työpaikoilla ja työelämän edusta-
jien vierailut koulussa kuuluvat hänen järjestettäväkseen. Työelämään tutustuminen 
(TET) järjestetään oppilaan valitsemaan työpaikkaan 9. Luokan aikana yhden viikon 
kestoisena. Työpaikasta sovitaan yhteisesti oppilaan ja mahdollisesti hänen huoltajansa 
kanssa. Jatko-opintoihin ohjaus kuuluu tehtävänkuvaan.

Luokanvalvoja seuraa ja ohjaa vastuuryhmänsä oppilaiden opintoja ja edistymistä. Hän 
seuraa oppilaiden poissaoloja ja on tarpeen tullen yhteydessä kotiin. Hän on yhdyshen-
kilö ryhmän asioissa opettajakunnan ja koulun johdon kanssa.

Aineenopettajat ohjaavat ja seuraavat oppilaan opintoja omassa oppiaineessaan. He voi-
vat myös ohjata oppilasta taipumuksen mukaisiin jatko-opintoihin. Eri oppiaineiden ope-
tukseen sisällytetään kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja 
taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.
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Oppilashuolto pyrkii järjestämään oppilaan opiskelun mahdolliseksi ja häiriöttömäksi. Tar-
vittaessa se hankkii ulkopuolista asiantuntija-apua.

4.2  OPPILASHUOLTO

Perusopetuksen oppilaalla on subjektiivinen oikeus saada maksutta opetukseen osallis-
tumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Lisäksi oppilaalle, 
jota on kurinpidollisesti rangaistu tai jolta opetus on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, 
on järjestettävä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman 
perusteiden mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanter-
veyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuk-
sen tukeminen. 

Suomen kristillisen yhteiskoulun kouluterveydenhuoltopalvelut järjestää Kaarinan kau-
pungin sosiaali- ja terveystoimi. Kouluterveydenhuollon vastaanotto on kerran viikossa 
koululla. Koulupsykologi käy koululla kerran kuussa tai eri sopimuksesta useammin. Kou-
lutapaturmavakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat koulussa, osal-
listuttaessa koulun opetussuunnitelman puitteissa järjestettyihin tilaisuuksiin ja matkoihin, 
sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin. Koulun oppilaiden hammashoido-
sta vastaa Kaarinan hammashoitola ja sopimuksen mukaan oppilaan kotikunta, oppilaan 
asuessa muualla kuin Kaarinassa. 

Oppilaan koulunkäynnin tärkein tukija koulussa on kuitenkin opettaja. Opettajan rooli op-
pilaan ongelmien havaitsemisessa ja ongelmiin puuttumisessa varhaisessa vaiheessa on 
ensisijainen. Oppilaasta huolehtiminen edellyttää lisäksi koulun koko henkilökunnan 
keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä.

Seuraavassa tiivistelmä oppilashuollon osa-alueista.

Yleinen oppilashuollollinen tuki

Terveydenhoito
 terveydenhoitajan vastaanotot joka viikko
 koululääkärin suorittamat terveystarkastukset
 yleisten terveydenhuoltopalveluiden käyttö  silloin kun terveydenhoitaja ei ole paikalla
 koululla on ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä, jotka pystyvät antamaan tarvitta-

van ensiavun
 tarvittaessa järjestetään kuljetus lääkärin vastaanotolle
 avustajien palkkaaminen, mikäli oppilaan saama vamma tätä edellyttää
 koulun lakisääteiset terveystarkastukset 
 koulupsykologin vastaanotot sopimuksen mukaan

Tuki ja ohjaus koulunkäynnissä
 oppilaalle annetaan hänen tarvitsemansa tukiopetus. Siitä päätetään yhdessä oppi-

laan ja (tarvittaessa) vanhempien kanssa (ks. luvut 4.3, 4.4 ja 4.5 )
 opinto-ohjaus (ks. luku 7.18)
 opettajien antama ohjaus opinnoissa ja niiden suorittamisessa sekä mahdollisesti op-
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pimiseen liittyvissä kysymyksissä
Sosiaalinen tuki
 tarvittaessa mahdollisuus käyttää sosiaalitoimiston palveluita

Nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
 oppilaalle tarjotaan monipuoliset oppimisympäristö ja harrastusmahdollisuudet, joilla 

pyritään tukemaan fyysistä ja psyykkistä kehitystä
 koulun toimintaan kuuluu terveyskasvatus ja sitä kautta myös terveellisten elintapojen 

edistäminen
 koulu pyrkii erityisesti suojaamaan oppilaita kiusaamiselta, johon tartutaan välittömästi 

sellaisen ilmetessä
 koulu pyrkii järjestämään terveydenhuollon kanssa oppilaan tarvitseman henkisen 

avun

Opintojen suunnittelu ja seuraaminen
 erityisopetuksen järjestämisestä on erillinen luku ( ks. luku 5)
 jatko-opintojen suunnittelussa ja niihin hakemisessa oppilaille tarjotaan opinto-

ohjaajan riittävät palvelut
 koulu seuraa oppilaidensa sijoittumista jatko-opintoihin
 opinto-ohjauksesta on oma lukunsa (ks. luku 7.18)

Oppilashuollollinen tuki oppilaan ongelmissa
 oppilaan ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö (ks luku 4.5)
 kurinpitorangaistusten yhteydessä turvataan oppilaan oikeus opintojen suorittamiseen 

ja opetuksen saamiseen
 i. tunnilta poistettaessa oppilas lähetetään joko rehtorin tai erityisopettajan 

työhuoneeseen tai erilliseen tilaan avustajan (mikäli sellainen on käytössä) 
ohjauksessa tekemään tuntiin liittyviä opintoja 
ii. määräaikaisten erottamisten yhteydessä sovitaan huoltajien kanssa opin-
tojen suorittamisesta rangaistuksen aikana
iii. muiden vaikeuksien osalta edellisiä sovelletaan tapauskohtaisesti

Oppilashuollon yhteistyö kodin, koulun, oppilashuollon palvelujen ja asiantuntijoi-
den ja paikallisten tukiverkostojen kanssa
 koulun ja kodin välinen yhteistyö on kuvattu luvussa 4.5.
 oppilashuoltotyöryhmän rakennetta ja sen toimintaa on kuvattu luvussa 4.2.1

Toimenpiteet ongelma- ja kriisitilanteissa
 tiedot poissaoloista tallennetaan poissaolopäiväkirjoihin ja Wilmaan päivittäin ja niistä 

ollaan yhteydessä huoltajaan pikimmiten
 kiusaamiseen puututaan välittömästi ja se pyritään selvittämään ensin oppilaiden 

kanssa ja tarvittaessa vanhempien kanssa yhteistyössä. Jos nämä toimenpiteet eivät 
auta, haetaan apua sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluista sekä riko-
soikeudellisissa tapauksissa poliisilta

 mielenterveyskysymykset hoidetaan yhteistyössä kunnan terveydenhuollon kanssa
 koulun alue on päihteetön ja kaikissa tapauksissa rikkomuksista seuraa kasvatuske-

skustelu ja rangaistus
 onnettomuuksien osalta koululla on oma  pelastussuunnitelma  (Liite 4)
 koululla on oma turvallisuussuunnitelma (Liite 5)

Koulumatkakuljetukset
 koulu järjestää koulumatkakuljetuksia 1.-2. luokkalaisille, joiden koti ei ole bussireitin 
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varrella.
 koulumatkoista annetaan eri tilanteissa asiaan kuuluvaa informaatiota
 koulutyöhön liittyvät kuljetukset hoidetaan lain ja turvallisuusmääräysten mukaisesti

Kouluruokailut
 koulu tarjoaa koulupäivän aikana maittavan kasvisaterian, joka vastaa oppilaiden 

päivittäistä ravintotarvetta lounaan osalta
 kouluruokailussa edellytetään hyviä ruokailutapoja ja oppilaita pyritään ohjaamaan 

niihin

4.2.1  OPPILASHUOLTORYHMÄ

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoi-
taja, opinto-ohjaaja, koulupsykologi, kaupungin nuorisotyöntekijä ja Kaarinan lasten ja 
nuorten psykiatrisen poliklinikan lääkäri sekä tarvittaessa oppilaan huoltaja, kuraattori tai 
muu koulun ulkopuolinen asiantuntija. Oppilaan tai luokan asioita käsiteltäessä luokano-
pettaja tai luokanvalvoja voi olla mukana ryhmässä. Oppilashuoltoryhmän kokonaisto-
iminnasta vastaa koulun rehtori ja kukin ammattihenkilö vastaa oman alansa asiantunte-
muksesta. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa tai useammin tar-
vittaessa.

Ryhmän toiminnan päätavoite on oppilashuoltotyön koordinointi. Se sisältää ennaltaeh-
käisevää ja korjaavaa toimintaa oppilaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Ryhmä vastaa yhdessä opettajien kanssa vaikeuksissa olevien oppilaiden 
kasvatuksen ja opetuksen suunnittelusta ja seurannasta sekä koulunkäyntiin liittyvien 
tukitoimien järjestämisestä.

Oppilashuoltoryhmä toimii yhteistyössä huoltajien ja kasvatuksesta vastaavien virano-
maisten sekä hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Oppilaita ja 
vanhempia informoidaan ennalta oppilashuoltoryhmän toimintakäytännöistä, ja yksittäis-
ten oppilaiden asioiden käsittelyssä toimitaan pääsääntöisesti yhteistyössä huoltajien 
kanssa.

Mikäli kokouksista laaditaan muistio, on sitä sisällön luottamuksellisuuden vuoksi 
säilytettävä niin, ettei se ole asiaankuulumattomien saatavilla. Oppilaalla ja/tai oppilaan 
huoltajilla on oikeus tarkastaa muistiossa olevat itseään koskevat tiedot ja/tai saada niistä 
jäljennös. Oppilashuoltoryhmän toiminta on luottamuksellista, ja siinä on otettava 
huomioon, mitä tietojen saannista ja salassapidosta eri laeissa säädetään.

Oppilashuoltoryhmä toimii ensisijaisesti ennaltaehkäisevästi, mutta tarvittaessa se puut-
tuu nopeasti oppilaiden ongelmiin. Oppilashuoltoryhmän tavoitteena on työskennellä 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja laadukkaasti ottaen huomioon käytettävissä 
olevat resurssit ja avun tarve. Tarvittaessa suunnitellaan oppilaan opiskelu hänen hen-
kilökohtaisten oppimisedellytystensä mukaisesti syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Oppilashuoltoryhmä pyrkii tukemaan ja edistämään kouluyhteisön myönteistä työskente-
lyilmapiiriä sekä edistämään myönteistä kodin ja koulun yhteistyötä.

Ryhmä on tarvittaessa mukana pienryhmäoppilaiden valinnoissa ja kuudesluokkalaisten 
7. luokalle saattamisessa. Työnjako ja työskentelytavat sovitaan ryhmässä tapauskoh-
taisesti, samoin yhteydet koulun ulkopuolisiin tahoihin.
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Oppilashuoltoryhmä toimii myös koulun kriisiryhmänä ja kehittää koulun toimintavalmiutta 
eriasteisten kriisitilanteiden varalle.

4.3  TUKIOPETUS

Tukiopetus on tarkoitettu opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä 
tukea tarvitseville oppilaille – ei kuitenkaan matkan tai omaehtoisen loman takia opin-
noissa jälkeen jäämisen korjaamiseen.

Tukiopetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta menestymään opinnoissaan ja selviy-
tymään oppimiseen liittyvistä vaikeuksista. Kun vaikeudet on havaittu, tukitoimiin 
ryhdytään mahdollisimman nopeasti.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti oppilasta opettava opettaja, joka 
tavallisesti huolehtii tukiopetuksen antamisesta. Tukiopetus pyritään järjestämään yhtei-
symmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa, ja heille annetaan tietoa tukiopetuksen 
järjestämisestä.

Tukiopetukselle on ominaista tehtävien yksilöllisyys  sekä ajan varaaminen oppilaan yk-
silölliseen tai pienessä ryhmässä tapahtuvaan ohjaamiseen.

Tukiopetusta annetaan oppilaan työjärjestyksen mukaisesti joko ennen koulupäivän oppi-
tunteja tai niiden jälkeen.

Tukiopetusresurssista päätetään vuosittain työsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Pide-
tyt tukiopetustunnit kirjataan rehtorin antamaan tukiopetustuntilistaan. 
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4.4  OPPIMISSUUNNITELMA

Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, 
jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppimissuunnitelman laatimis-
essa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja kehittämisen alueet sekä aikaisempi op-
pimishistoria. Oppimissuunnitelma on pedagoginen asiakirja, joka tukee myös opettajaa 
työn suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mikäli oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, sen tekevät oppilasta opettavat opettajat 
yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Suunnitelman tekoon osallistuvat tarvittaessa eri-
tyisopettajat ja oppilashuoltohenkilöstö. Jos oppilaalle on esiopetuksessa laadittu lapsen 
esiopetuksen suunnitelma, oppimissuunnitelma tehdään lapsen esiopetuksen suunnitel-
man pohjalta. Oppilas  osallistuu oman oppimissuunnitelmansa tekemiseen ikäkautensa 
edellytysten mukaan. Oppilaan huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman laatimiseen 
mahdollisuuksien mukaan.

Jos vuosiluokittain etenevässä opetusryhmässä oleva oppilas opiskelee oman opinto-
ohjelman mukaan, hänelle laaditaan aina oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmassa 
kuvataan oppilaan opinto-ohjelma, ohjelman toteuttamiseksi tarvittavat opetusjärjestelyt 
ja se, miten opiskelun etenemistä seurataan sekä mahdollinen tukiopetus ja osa-aikainen 
erityisopetus.

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oleville tehdään tarvittaessa oppimissuunnitelma. 
Suomea toisena kielenä opiskelevalle oppilaalle voidaan tehdä oppimissuunnitelma. Op-
pimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan opinto-ohjelma, opiskelun tavoitteet, keskeiset 
sisällöt sekä oppilaan erityistarpeiden edellyttämät opetusmenetelmät. Siinä kuvataan 
myös tukitoimet ja oppimisympäristöön liittyvät järjestelyt. Oppimissuunnitelma laaditaan 
aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä.

Oppilaan siirtyessä toiseen kouluun oppimissuunnitelma siirtyy mukana.
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4.5  KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Koulun tehtävä on vastata oppilaan kasvatuksesta ja kehityksestä kouluyhteisön jäse-
nenä. 
Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan ja velvollisuus huolehtia, että 
lapsen oppivelvollisuus tulee suoritettua. Vanhemmilla on siten myös oikeus

 tutustua koulun kulttuuriin
 saada mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajan 

ja oppilaiden kanssa
 tulla kuulluksi kasvatustavoitteita koskevissa keskusteluissa
 saada tietoa opetussuunnitelmasta ja opetuksen järjestämisestä
 osallistua kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen
 saada tarvittaessa tukea moniammatilliselta yhteistyöverkostolta
 päättää oppilaan oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista
 osallistua oppilaan arviointiin
 saada tietoa oppilasarvioinnin perusteista ja soveltamisesta

Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on edistää oppilaan oppimisedellytyksiä, tur-
vallisuutta ja hyvinvointia koulussa

 tukemalla vanhempia tavoitteellisessa kasvatuksessa ja oppimisessa
 saamalla vanhempien tuki koulutyölle
 edistämällä vanhempien välistä verkostoitumista
 selkeyttämällä oppilaan, huoltajan, kouluyhteisön ja opettajan rooleja 

4.5.1 YHTEISTYÖN PERIAATTEET

 oppilaan edun priorisoiminen, yhteisen tavoitteen etsiminen
 tasa-arvoisuus, vastavuoroisuus, yhteistoiminnallisuus 
 avoimuus, rehellisyys, luottamuksellisuus
 sitoutuminen yhteistyöhön, periaatteisiin ja pelisääntöihin
 informatiivisuus

Vanhempien ja koulun henkilökunnan välisellä tiiviillä yhteistyöllä pyritään tukemaan oppi-
laan minäkuvan kehitystä niin, että hän tuntisi olevansa tärkeä ja läheistensä arvostama 
ja rakastama. Lähtökohtana on kaikkien osapuolten asiantuntijuuden ja tasa-arvoisuuden 
tunnustaminen. On myös tärkeä, että koulun koko henkilökunta osallistuu ja sitoutuu 
yhteisyöhön. Laadukkaan yhteistyön kehittyminen edellyttää osapuolten keskinäistä tun-
temusta, jonka kehittyminen vaatii aikaa. Tavoitteellisen yhteistyön kehittymisen vaiheita 
voidaan kuvata seuraavasti.  

TUTUSTUMINEN --------- TUNTEMINEN --------- KASVU / KASVATUSKUMPPANUUS

Koulu huolehtii yhteydenpidosta perusasioissa. Erityistilanteissa vastuu yhteydenotosta 
on sillä osapuolella, joka kokee tarvitsevansa yhteistä käsittelyä. Opettajakunnalta edel-
lytetään aktiivisuutta yhteistyön aloittamisessa, mutta vanhemmilla on tasa-vertainen vas-
tuu yhteistyön kehittämisessä ja toteuttamisessa. 
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4.5.2 YHTEISTYÖMUODOT

Uusilla vanhemmilla ja oppilailla on mahdollisuus tutustua koulun strategiaan, sääntöihin, 
vuosikirjaan ja opetussuunnitelmaan sekä osallistua koulun arkeen haluamanaan ajan-
kohtana ennen kuin hakevat koulusta oppilaspaikkaa. Hakumenettelyyn kuuluu molem-
pien huoltajien, oppilaan ja opettajan yhteinen keskustelu, jossa osapuolet voivat tutustua 
toisiinsa ja keskustella kasvatustavoitteista. Erillinen tutustumispäivä järjestetään 
hyväksytyille, tuleville ensimmäisen luokan  oppilaille keväällä sekä muille luokille tuleville 
sovitusti.

Koulu järjestää lukuvuosittain luokkakohtaisia ja koko kouluyhteisölle tarkoitettuja van-
hempainiltoja. Huoltajat osallistuvat  oppilaan tavoite- ja arviointikeskusteluihin ja koulu-
tuksen arviointiin. Koulu huolehtii tiedotuksesta ja auttaa vanhempainverkoston organiso-
imisessa ja kehittämisessä, sekä vanhempien vertaisryhmien muodostamisessa.  

Vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan koulun johtokunnan ja van-
hempainyhdistyksen kautta. Suomen kristillisen yhteiskoulun vanhempainyhdistys osallis-
tuu mahdollisuuksien mukaan varainhankintaan, juhlien, tapahtumien, retkien yms. or-
ganisointiin yhdessä koulun kanssa. Lisäksi kodin ja koulun yhteistyötä voidaan tehdä 
esim. kerhojen, teemapäivien, kilpailujen ja projektien yhteydessä sekä koulun yhtei-
styöverkoston luomisessa. 

4.6  YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Koulu pyrkii monipuoliseen ja monimuotoiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Yhtei-
styön tavoitteena on koulutuksen laadun takaaminen ja kehittäminen integroitumalla tar-
koituksenmukaisesti ja kiinteästi ympäröivään yhteiskuntaan. Yhteistyön periaatteena on 
läpinäkyvyys, informatiivisuus ja avoimuus suhteessa yhteistyökumppaneihin. 

4.6.1 OPETUSALAN JA KUNNAN VIRANOMAISET

Suomen kristillisen yhteiskoulun tärkeät yhteistyötahot ovat opetusministeriö, opetushalli-
tus ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto sekä Kaarinan kaupunki. Tarvittaessa koulu 
pyytää neuvoja ja asiantuntija-apua opetushallitukselta esim. opetussuunnitelmaan tai 
opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Koulun henkilökunta osallistuu kunkin lu-
kuvuoden tarpeen mukaisesti opetushallituksen ja aluehallintoviraston järjestämään täy-
dennyskoulutukseen. 

Koulu voi tehdä yhteistyötä mm. kulttuuritoimen, liikuntatoimen ja muiden koulujen 
kanssa esim. erilaisten vierailujen, tapahtumien, kilpailujen. projektien jne. yhteydessä. 
Yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan myös koulutilojen, kirjaston käytön, uimaopetuksen, 
työterveyshuollon järjestämisessä.  
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4.6.2 SEURAKUNNAT JA KRISTILLISET JÄRJESTÖT

Koulu tekee yhteistyötä eri seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa esim. koululais-
jumalanpalvelusten, päivänavausten, vierailujen, projektien sekä tapahtumien yhtey-
dessä. Koulu tekee yhteistyötä kerhotoiminnan ja muun vapaaehtoisen toiminnan 
järjestämisessä alueella toimivan Toivonlinnan adventtiseurakunnan kanssa.    

Koulu on mukana maailmanlaajuisten adventtikirkon koulujen yhteistyössä. Noin 7 500 
koulun joukosta jotkut koulut toimivat läheisemmässä yhteistyössä mm. luokkaretkien, 
musiikki- ja liikuntatapahtumien, oppilas- ja opettajavaihtojen, rehtoritapaamisten ja inter-
netyhteyksien kautta. Kristilliset koulut tekevät yhteistyötä keskenään koulutuksen suun-
nittelussa ja kehittämisessä, sekä henkilöstön ja vanhempien koulutuksessa. Kristillisten 
koulujen välistä yhteistyötä koordinoi valtakunnallinen Kristillisen kasvatuksen keskus ry. 

4.6.3 MUUT YHTEISTYÖTAHOT

Koulun periaatteiden mukaisesti koulu tiedottaa toiminnastaan avoimesti, joten yhteistyö 
paikallisen ja valtakunnallisenkin median kanssa on tärkeää. Muita yhteistyötahoja voivat 
olla mm. liikuntaseurat ja erilaiset järjestöt (MLL, Unicef, Nuori Suomi, ADRA, ETRA jne.). 

22



5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OHJAUS

5.1  ERI TUKIMUODOT

Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien 
laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen 
ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia voidaan eh-
käistä. Tässä tehdään yhteistyötä oppilaan huoltajien ja esiopetuksen kanssa. Oppilaiden 
oppimisvalmiuksia kartoitetaan heti ensimmäisen kouluvuoden aluksi, jotta tukitoimet voi-
daan aloittaa mahdollisimman varhain.

Erityisen tuen piiriin kuuluvat oppilaat, joiden kasvun tai kehityksen ja oppimisen edelly-
tykset ovat heikentyneet sairauden, vamman tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi tuen 
piiriin kuuluvat oppilaat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea tai joilla on ope-
tuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden tai huoltajan mukaan kehityksessään oppi-
miseen liittyviä riskitekijöitä.

Oppilaan opiskelua tuetaan oppimisvaikeuden laadun tai laajuuden mukaan. Oppilaalle 
voidaan aluksi antaa tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta, mikäli tukiopetus  ei riitä. 
Oppilas voidaan siirtää erityisopetukseen, mikäli hänelle ei voida antaa opetusta muuten. 
Silloin oppimäärät ja opetusjärjestelyt määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa.

5.2  ERITYISOPETUS

Erityisopetus on olennainen osa koulun toimintaa. Se on yleisopetusta täydentävää, 
tukevaa tai korvaavaa opetusta. Erityisopetusta järjestetään oppilaille, joilla on oppimis-, 
sopeutumis- tai muita erityisvaikeuksia. Suomen kristillisessä yhteiskoulussa annetaan 
osa-aikaista erityisopetusta ja erityisopetukseen siirretyt tai otetut oppilaat integroidaan 
yleisopetuksen ryhmiin. 

Oppilaalle voidaan tehdä yksilöllinen oppimissuunnitelma silloin, kun hän tarvitsee erillisiä 
ratkaisuja ja toimenpiteitä omassa luokassaan. Mikäli oppilas  on siirretty asiantuntija-
lausuntojen perusteella ja koulun johtokunnan päätöksellä erityisopetukseen, hänelle 
tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityi-
sopetuspäätökseen voi sisältyä eri oppiaineiden oppimäärien yksilöllistäminen asiantunti-
jalausuntojen perusteella. Yksilöllistettyjä oppimääriä käytetään, kun oppilas ei suoriudu 
koulun yleisen opetussuunnitelman tavoitteista.

23



5.2.1  OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS

Suomen kristillisessä yhteiskoulussa osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, 
joilla on lieviä oppimiseen tai sopeutumiseen liittyviä vaikeuksia eri oppiaineissa. Opetus 
painottuu äidinkielen, matematiikan ja vieraan kielen oppimisvaikeuksiin sekä artikulaa-
tiohäiriöihin. 

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan suoriutumista oppimiselle 
asetetuista tavoitteista ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Erityisopetusta painotetaan alku-
opetuksen luokilla, jotta oppimisvaikeudet eivät aiheuttaisi kielteisiä vaikutuksia oppilaan 
kehitykselle.

Puheopetuksen tavoitteena on korjata äännevirheitä ja tukea ja rohkaista puheilmaisua. 
Äänihäiriöt ja muut laajemmat kielelliset vaikeudet ohjataan koulun ulkopuoliseen hoitoon. 
Puheopetuksessa keskitytään ensimmäisen ja toisen luokan oppilaisiin. Oppilas tarvitsee 
puheharjoituksissa kodin tuen.

Aloite osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta voi tulla joko opettajilta tai oppilaan huolta-
jilta tai koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Erityisopetuksen suunnittelu, toteutus ja arvio-
inti tehdään yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, opettajien ja oppilashuoltohen-
kilöstön sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oleville oppilaille voidaan laatia oppimissuunnitelma, 
jossa määritellään erityiset tavoitteet oppimiselle ja menetelmät, joiden avulla niihin py-
ritään sekä suunnitelma oppimisen arvioinnista. Oppimissuunnitelma laaditaan aina en-
nen kuin harkitaan erityisopetukseen siirtämistä.

5.2.2  ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN JA SIIRRETTYJEN OPPILAIDEN 
OPETUS

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasaver-
taiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikäto-
vereidensa kanssa. Ensisijaisesti pyritään siihen, että oppilas  saavuttaa yleisen op-
pimäärän mukaiset tavoitteet.

 Jos oppilas  ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, 
oppimäärä yksilöllistetään. Tämä edellyttää aina erityisopetukseen ottamisen tai siirtämi-
sen päätöstä. Päätöksen tekee asiantuntijalausuntojen selvityksen perusteella koulun 
johtokunta. Tällöin oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Arviointi suoritetaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä 
koskevaan suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Yksilöllistäminen voi koskea 
koko oppimäärää tai yksittäisiä oppiaineita.

Erityisen painavista syistä oppilas voidaan vapauttaa oppimäärästä, jolloin hänelle järjes-
tetään muuta opetusta tai ohjausta siten, ettei hänen vuosiviikkotuntimääränsä vähene. 
Jos oppilaalla ei enää ole tarvetta erityisopetukseen, voidaan tehdä päätös hänen 
siirtämisestään yleisopetukseen.
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Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja ke-
hitystarpeensa. Opetuksen suunnittelu, toteutus  ja arviointi tehdään yhteistyössä oppi-
laan, hänen huoltajansa, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön sekä tarvittaessa koulun 
ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Oppilaan itseluottamusta ja aloitekykyä pyritään tuke-
maan opetuksessa sekä yhteisissä suunnittelu- ja arviointitilanteissa. 

Opetus tapahtuu pääasiassa integroituna  yleisopetuksen ryhmään siten, että alakou-
lussa luokassa on luokanopettajan lisäksi avustaja. Erityisopettaja toimii yhteistyössä luo-
kan- ja aineenopettajan kanssa joko samanaikaisesti luokassa, pienryhmässä tai yk-
sittäin. Oppimateriaalit ja apuvälineet pyritään valitsemaan tarkoituksenmukaisesti oppi-
laan tarpeiden mukaan. Koulussa on erityisopetuksen opetustila.

5.2.2.1 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan koulun yleiseen 
opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 
suunnitelma (HOJKS). Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman 
tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Siihen kirjataan 
kokemukset oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintata-
voista ja tukipalveluista.

 Suunnitelman laatimiseen osallistuvat yhteistyössä oppilas, hänen opettajansa ja huolta-
jansa, tarvittaessa myös oppilashuollon asiantuntijat sekä muut yhteistyötahot.

Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden edistymistä arvioidaan HOJKSin tarkistamisen 
yhteydessä vähintään kahdesti lukuvuoden aikana. Suunnitelma arvioidaan erityisesti op-
intopolun nivelvaiheissa. 

Suunnitelma sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin on tarpeen oppilaan opetuksen 
yksilöllistämiseksi:

 kuvaus oppilaan oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista, oppimiseen liittyvistä erityistar-
peista sekä näiden edellyttämistä opetus- ja oppimisympäristöjen kehittämistarpeista

 opetuksen ja oppimisen pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet
 oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät
 luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaan opiskelu poikkeaa muun opetuksen mu-

kaisista oppimääristä
 niiden oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen op-

pimäärä
 oppilaan edistymisen seurannan ja arvioinnin periaatteet
 opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetus- 

ja oppilashuoltopalvelut, kommunikointitavat sekä erityiset apuvälineet ja oppimate-
riaalit

 kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityi-
sopetuksen ryhmässä

 henkilöt, jotka osallistuvat oppilaan opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen sekä 
heidän vastuualueensa

 tukipalveluiden toteutumisen seuranta
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Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea 
pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Suunnitelmaan kirjataan kokemuk-
set oppilaan kehitystä ja oppimista tukevista opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tuki-
palveluista.

Oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai siihen yksilölliseen oppimäärään, 
joka hänelle on asetettu henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suun-
nitelmassa.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimiseen osallistu-
vat moniammatillisessa yhteistyössä oppilaan opettajat, oppilashuollon asiantuntijoita 
sekä mahdollisuuksien mukaan oppilaan huoltajat.

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman toteutumista arvioi-
daan ja seurataan säännöllisesti ja erityisesti oppilaan siirtyessä esiopetuksesta peru-
sopetukseen, perusopetuksen aikana luokasta ja koulusta toiseen sekä perusopetuk-
sesta toiselle asteelle.
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6 KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS
Kristillisessä koulussa voi olla oppilaita eri kieli- ja kulttuuriryhmistä, kuten maahanmuut-
tajaperheistä sekä perheistä, joista toinen vanhemmista on ulkomaalainen. Oppilaat voi-
vat osallistua vanhempien valinnan mukaan kotikielen opetukseen Kaarinan kaupungin 
järjestämissä opetusryhmissä. Kristillisen koulun opetuskieli on suomen kieli, joten kou-
lussa ei anneta saamen- tai viittomakielistä opetusta.

6.1  ROMANIT

Romanioppilaiden opetuksessa huomioidaan Suomen romanien asema etnisenä ja kult-
tuurisena vähemmistönä. Suomen kristillinen yhteiskoulu ei järjestä romanikielen ope-
tusta. Huoltajat voivat hakea oppilaalle mahdollisuutta päästä Kaarinan kaupungin mah-
dollisesti järjestämän romanikielen opetuksen piiriin.

7 OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

7.1  AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN

Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt 
sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Aihe-
kokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista oppilaan 
kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. 

Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus sisältää kristillisen koulun keskeisiä kasvatuksel-
lisia painopistealueita, joten tämä aihekokonaisuus toteutuu oppiaineissa ja koulun to-
imintakulttuurissa vuosittain. Muut kuusi aihekokonaisuutta toteutetaan siten, että kunakin 
lukuvuonna koulun toiminnassa ja teemassa painotetaan kahta aihekokonaisuutta. Näin 
aihekokonaisuuksien painotukset toistuvat kolmen vuoden välein ja toteutetaan oppilaan 
luokka-asteen mukaisesti syventäen. Tämän lisäksi kaikkien aihekokonaisuuksien aiheita 
toteutuu oppiaineissa vuosittain vuosiluokkiin sidotun opetussuunnitelman mukaisesti.

7.1.1  IHMISENÄ KASVAMINEN

Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua sekä it-
setuntemuksen ja elämänhallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, 
joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon, suvait-
sevaisuuteen ja toisen ihmisen kunnioitukseen pohjautuvan yhteisöllisyyden ja yhteisvas-
tuun kehittymistä.

Kristillinen koulu painottaa pedagogiikassaan suhteiden kasvatusta. Ihmisenä kasvami-
sen aihekokonaisuudessa se merkitsee fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen 
kasvun tarkastelemista ihmisen tärkeiden suhteiden näkökulmasta, joita ovat suhde 
omaan itseen, lähimmäiseen, ympäristöön ja Jumalaan.

Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuutta toteutetaan eri oppiaineissa, teemoissa ja erity-
isesti koulun toimintakulttuurissa läpi koko perusopetuksen. 
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Tavoitteet

Oppilas oppii
 ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutker-

taisuuttaan sekä saa aineksia hengelliseen kasvuun
 arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän
 tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
 tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
 toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

Psyykkinen kasvu, persoonallisuuden kasvu, suhde omaan itseen
 asenteet      AI 1-9, UE 1-9, OPO 1-9
 valinnat     AI 1-9, UE 4-9, TT
 minä (arvo, omatunto)    UE 1-2
 itsetunto      UE 3-4
 anteeksiantaminen   UE 1-2
 oikea ja väärä    UE 1-9
 oma vastuu    UE 1-9, TT
 tunteet     UE 3-9, TT
 oppimistyylit    AI 3-9, OPO 3-9, Kielet 3-9
 järjestys ja järjestelmällisyys  MA
 rahankäyttö    YLT 5-6
 omat juuret, identiteetti   HI 5-6
 maailmankuva    HI 5-6
 luovuus, taidot, esteettisyys  KU, MU, LI, TS, TN

Sosiaalinen kasvu, suhde lähimmäisiin ja ympäristöön
 vuorovaikutustaidot   AI, UE, OPO 1-
 yhteistyö     AI, LI, KU
 säännöt     LI, TT
 sota ja rauha    AI 5-6, HI 5-9
 lainalaisuudet    MA, TT
 elämän kunnioittaminen  YLT, UE, TT
 vastuu ympäristöstä   YLT 5-6
 toisen kunnioittaminen, erilaisuus UE, TT
 empatia     UE 5-6
 yhteisvastuu    AI, YLT, HY, UE, TT
 hyvät käytöstavat   AI, YLT

Fyysinen kasvu
 itsestä huolehtiminen   YLT, TT
 muuttuva oma fyysinen olemus  YLT 5-6, TT
 hygienia     YLT, LI 1-6, TT

Hengellinen kasvu, suhde Jumalaan
 kristillinen maailmankuva  UE, HI 5-6
 Jumala-suhde    UE
 Jumalan Sana    UE

28



 rukous     UE

7.1.2  KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppi-
laita ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, 
löytämään oma henkinen ja hengellinen kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään omia 
valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Kristillisen koulun kansainvälisyyskasvatuksen lähtökohtana on ajatus jokaisen ihmisen 
arvosta ja ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana olentona. Rakkauden kaksoiskäsky ke-
hottaa meitä rakastamaan kaukaisiakin lähimmäisiämme niin kuin itseämme. 

Kulttuuri-identiteetti- ja kansainvälisyyskasvatus ei ole vain tietojen ja faktojen jakamista, 
vaan myönteisen asenteen kasvattamista eri maita ja erilaisia ihmisiä kohtaan. Myön-
teiset asenteet kehittyvät parhaiten elämysten ja kokemusten kautta. Opetuksessa voi-
daan hyödyntää koulun lähipiirin voimavarat. Isovanhemmat ovat luontevia kulttuuriper-
innön siirtäjiä, maahanmuuttajaperheet oman kulttuurinsa opettajia ja lähetystyöntekijät 
oman työkenttänsä asiantuntijoita. Kansainvälisyyskasvatukseen sopii luontevasti eri op-
piaineita yhdistävät tapahtumat, teemaviikot, näyttelyt ja vierailijat. 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys –aihekokonaisuuden yhteisinä tavoitteina on että 
oppilas oppii
 tuntemaan ja arvostaan omaa henkistä, hengellistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja 

juuriaan
 näkemään suomalaisen kulttuurin osana alkuperäistä pohjoismaalaista ja kristillistä 

eurooppalaista kulttuuria
 tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja arvostamaan niitä
 hyväksymään erilaisuutta lähellä ja kaukana
 saamaan valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhtei-

styössä

Luokat 1-2

Tavoitteet

 erilaisuuden hyväksyminen omassa kaveripiirissä ja luokassa
 omien juurien tunteminen
 myönteisen uteliaisuuden syntyminen vieraita maita ja kansoja kohtaan

Sisällöt 

 äidinkielen tunneilla luetaan kertomuksia ja tarinoita, jotka käsittelevät ystävyyttä ja 
erilaisuutta sekä eri maita ja eri maiden lapsia

 ympäristö- ja luonnontiedossa tutustutaan omiin juuriin ja lähiseudun historiaan
 uskonnossa opitaan, kuinka olemme Jumalan luomana erilaisia, mutta yhtä arvok-

kaita; tutustutaan omaan seurakuntaan ja naapuriseurakuntiin
 musiikissa suomalaisia kansanlauluja ja lastenlauluja eri maista, etnisiä rytmejä ja 

rytmisoittimia, kansainvälisyysvirsiä 
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 kuvataiteeseen yhdistetään aiheita ystävyydestä ja erilaisuudesta, käsityöaskarte-
lussa tehdään perinneaskarteluita ja etnisiä töitä  

Luokat 3-4

Tavoitteet

 oman maan tunteminen, suomalaisuuden arvostaminen
 myönteinen kiinnostus suomenruotsalaisuutta ja Pohjoismaita kohtaan
 suomalaisen ja pohjoismaalaisen kulttuuri-identiteetin syntyminen
 yhteistyötaitojen kehittyminen

Sisällöt

 ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla tutustutaan omaan kotimaahan sekä muihin 
Pohjoismaihin, niiden maantietoon, kulttuuriin ja Pohjoismaita yhdistäviin tekijöihin. 
Perehdytään vähemmistöryhmiin ja käsitellään monikulttuurisuutta rikkautena

 äidinkielessä luetaan pohjoismaisia satuja, tutustutaan tunnetuimpiin pohjoismaisiin 
lastenkirjailijoihin ja heidän tuotantoonsa

 uskonnon tunneilla rukoillaan oman maan ja naapurimaiden puolesta; tutustutaan 
Pohjoismaiden kristillisiin kirkkoihin

 musiikin tunneilla perehdytään pohjoismaiseen musiikkiperinteeseen, kansallislaului-
hin ja pohjoismaisiin säveltäjiin

 käsityössä tutustutaan suomalaisiin ja pohjoismaisiin perinnekäsitöihin

Luokat 5-6

Tavoitteet

 myönteinen asenne ja arvostus eurooppalaisuutta kohtaan
 positiivinen kiinnostus Euroopan kansoja ja kulttuuria kohtaan
 Euroopan historian, uskonnon ja oman kulttuurin juurien tuntemus
 eurooppalaisen tapakulttuurin oppiminen

Sisällöt

 maantiedon tunneilla tutustutaan Euroopan maihin, kulttuuriin ja eurooppalaiseen ta-
pakulttuuriin. Perehdytään monikulttuuriseen Eurooppaan, vähemmistöryhmiin ja ih-
misoikeuksiin. Käsitellään Suomea osana Eurooppaa ja Euroopan Unionia. 

 englannin tunneilla käsitellään englannin kielen merkitystä kommunikaatiovälineenä 
Euroopassa ja ympäri maailmaa, opetellaan dialogeja ja tutustumista toiseen ih-
miseen vieraalla kielellä 

 historiassa perehdytään eurooppalaisen sivilisaation syntyyn, tutustutaan Ateenan ja 
Rooman kulttuureihin ja niiden vaikutukseen tämän päivän eurooppalaisuuteen. 
Opiskellaan Suomen varhaishistoriaa, tavoitteena omien juurien tunteminen ja ar-
vostaminen.

 uskonnossa perehdytään kristillisen seurakunnan syntymiseen ja kristinuskon le-
viämiseen Eurooppaan. Käsitellään Raamatun ja kristillisen uskon kulttuurivaikutuksia 
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Euroopassa.
 musiikissa tutustutaan suuriin eurooppalaisiin säveltäjiin ja kuvaamataidon tunneilla 

eurooppalaiseen taiteeseen 
 äidinkielen tunneilla käsitellään englannin  kielten vaikutusta tämän päivän suomen 

kieleen. Tutustutaan eurooppalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden klassikoihin.
 tekstiilityön tunneilla perehdytään käsityön alueelle ominaiseen käsityökulttuuriin, ja 

lasten valitsemiin kiinnostaviin käsitöihin, joita he tuovat kotoa kouluun näytteille.

Luokat 7-9 

Tavoitteet

 myönteinen ja rauhaa rakentava asenne kaikkia kansoja kohtaan
 kunnioittava asenne eri kulttuureja ja uskontoja kohtaan, ihmisoikeuksien sisäistämi-

nen
 kyky solmia ja ylläpitää yhteyksiä eri kansallisuuksiin kuuluvien ihmisten kanssa, 

yhteistyötaidot
 globaalisen ajattelun kehittyminen, kiinnostus kansainvälisiin tehtäviin

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä
.
 maantiedon tunneilla tutustutaan eri maanosien luonnonoloihin, ihmisten elämään, 

kulttuurien rikkauteen ja alueiden moninaisiin ongelmiin 
 historiassa perehdytään maailmansotiin, niiden syihin ja seurauksiin. Käsitellään 

maailman jakautumista köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuviin ongelmiin. Tu-
tustutaan joihinkin yksittäisiin henkilöihin ja järjestöihin, jotka ovat rakentaneet rauhaa 
ihmisten välille. 

 yhteiskuntaopissa käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan tasa-
arvoa, demokratiaa, kansalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa, yksilön oikeuksia, vel-
vollisuuksia ja vastuuta, globaaleja ihmisoikeuksia

 äidinkielessä tutustutaan maailmankirjallisuuden klassikkoihin, erityisesti rauhankas-
vatuksen kannalta tärkeisiin kirjailijoihin ja teoksiin.

 vieraissa kielissä painotetaan kommunikaatiotaitoja, niin suullisesti kuin kirjallisesti. 
Perehdytään kielialueen tapakulttuurin merkitykseen.

 uskonnossa tutustutaan keskeisiin maailmanuskontoihin ja niiden vaikutukseen yk-
silöön, yhteisöön ja kulttuuriin. Pohditaan kristillisen uskon inhimillistä ja yhteiskunnal-
lista vaikutusta, ihmisoikeuksia ja uskonnonvapauden toteutumista maailmassa, kris-
tillistä ihmiskäsitystä ja sen vaikutusta yhteiskunnalliseen tasa-arvoon. Esitellään lähe-
tys- ja kehitysapujärjestöjä ja konkreettisia tapoja auttaa.

 oppilaanohjauksen tunneilla kerrotaan mahdollisuuksista opiskelijavaihtoon ja 
työtehtäviin ulkomailla 

7.1.3  VIESTINTÄ JA MEDIATAITO

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuoro-
vaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää me-
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dian käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja 
yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että 
tuottajana. 

Vuosiluokat 1-6

Tavoitteet

Oppilas oppii 
 ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden vies-

tintää 
 kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään 

hankkimaansa tietoa
 suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eet-

tisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 
 tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti 
 käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, tiedonvälittämisessä 

sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Sisällöt

 omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilan-
teissa

 viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja 
monimediaisuus

 median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde 
todellisuuteen 

 yhteistyö median kanssa
 lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus
 viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka

Vuosiluokat 7-9

Yleiset tavoitteet

Oppilas kehittyy kirjallisena ja suullisena ilmaisijana
 Hän kykenee valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivan kielimuodon, ja hänen puhu-

tun ja kirjoitetun yleiskielen hallintansa varmentuu. Hän tuntee keskeisimmät puhutun 
ja kirjoitetun kielimuodon erot.

 Hän pystyy kirjallisesti ja suullisesti tuottamaan, valitsemaan, lukemaan, tulkitsemaan 
ja arvioimaan erilaisia tekstejä, myös mediatekstejä.

 Hän tottuu hyödyntämään monenlaisia lähteitä tiedonhankinnassa.
 Hän oppii asettamaan myös esteettisiä vaatimuksia työlleen.
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Oppilaan vuorovaikutustaidot kehittyvät
 Hän pystyy erilaisissa viestintätilanteissa kuuntelemaan, kysymään, reagoimaan 

toisen puheeseen, ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteitään sekä ymmärtämään 
myös ei-kielellisten viestien merkityksen.

 Hän pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että 
on erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen.

 Hän motivoituu tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään ja haluaa kehittää sitä sekä har-
jaantuu julkisen kielenkäytön normeihin.

 Hän omaksuu tietoja ja valmiuksia, joiden avulla hän ymmärtää viestintäympäristöään 
ja harjaantuu sen välittämän tiedon valikointiin, jäsentämiseen sekä edelleen väl-
ittämiseen.

 Hänen itseluottamuksensa sekä ilmaisuhalunsa ja -rohkeutensa vahvistuu.

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

 käytännön puhetilanteisiin harjaantumista (AI 1)
 kuuntelemisen harjoittelua  (AI, EN)
 esiintymistottumusten kartuttamista  (AI) Ilmaisutaito
 keskustelu, mielipiteen ilmaisu ja perustelu  (AI )
 kielellinen ja fyysinen kokonaisilmaisu (AI)
 äänenkäyttö  (AI)
 draama  (AI) Ilmaisutaito
 äänensävyt ja ilmeet puheviestinnässä (AI 4,5,7) Ilmaisutaito
 haastattelut  (AI, EN)
 esitelmä  (AI, YLT, BG, GE ym.)
 AV-välineiden käyttö  (AI) Kuvataide
 kerronta ja kuvailu  (AI)
 perustelutaitojen harjoitteleminen. (AI 8)
 uutisointiin perehtyminen. (AI 8)
 mediatekstien lukeminen, analysoiminen ja tuottaminen  (AI 8)
 mainokset  (AI) Kuvataide
 arvot asenteet ja näkemykset tekstissä  (AI 7-9)
 tiedonhakua, jäsentäminen ja muokkaus  (AI 1-9)
 selostus ja kuvaus
 lähdetietojen esittäminen
 luonnon havainnointi ja tutkiminen eri lähteiden avulla  (YLT, BG, LI)
 kartan käyttö (LI, YLT, GE)
 ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvän tiedon esittäminen  (YLT, BG)
 käsitteiden täsmällinen käyttö (YLT, BG)
 fyysisten karttojen ja teemakarttojen sekä muiden maantieteellisten tietolähteiden 

käyttö (esim. diagrammit, tilastot, ilmakuvat, satelliittikuvat, valokuvat, kirjallisuus, 
uutislähteet sekä sähköiset viestimet)  (BG 7-9)

 vaikuttaminen ja päätöksenteko (HY 7-9)
 kuvaviestintä (KU 3-9)
 tiedonhankinta internetistä (kaikki oppiaineet 3 lk->)
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7.1.4  OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS

Aihekokonaisuuden päämääränä on tutustuttaa oppilas eri toimijoihin yhteiskunnassa, 
kehittää osallistumisvalmiuksia ja luoda perustaa yrittäjämäiselle toiminnalle. Koulu tukee 
oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökyky-
iseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on realistinen kuva omista vaikutusmah-
dollisuuksistaan. Yrittäjyyden keskeisiä elementtejä ovat rohkeus, epävarmuuden sieto, 
innovatiivisuus, oma-aloitteisuus, herkkyys mahdollisuuksille, yhteistyökyvyt ja valmiudet, 
jatkuva oppiminen ja uusiutuminen.

Yrittäjyydellä ja yritteliäisyydellä tähdätään siihen, että oppilas kykenee työikäiseksi var-
tuttuaan ottamaan elämänsä haltuun ja uskaltaa etsiä ja löytää keinoja vastata omasta ja 
läheisten hyvinvoinnista. 

Yrittäjyyskasvatuksen päämääränä on tukea oppilasta hahmottamaan ympäröivää 
yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmasta sekä antaa oppilaalle yhteiskunnalliseen ak-
tiivisuuteen sekä yrittäjyyteen edellytettäviä valmiuksia. Koulun tehtävänä on tukea oppi-
laan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi 
ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kasvatuksen tulee antaa oppilaalle realistinen kuva vaiku-
tusmahdollisuuksistaan.

Tavoitteet

Oppilas oppii
 ymmärtämään yhteiskunnan näkökulmasta kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkei-

noelämän ja erilaisten järjestöjen toimintaa, merkitystä ja tarpeita.
 ymmärtämään yrittäjyyden yhteiskunnallista merkitystä.
 osallistumaan oma-aloitteisesti ja omatoimisesti yhteisten asioiden hoitoon sekä kou-

luyhteisössä että paikallisyhteisössä.
 kantamaan vastuuta sekä omista että yhteisistä asioista.
 kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja.
 toimimaan yritteliäästi, aloitteellisesti, innovatiivisesti sekä pitkäjänteisesti päämäärän 

saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia.
 tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään niiden merkityksen yk-

silölle ja yhteiskunnalle.

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

 perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toimin-
nasta ja työnjaosta (OPO, YLT, HY, AI)

 demokratian merkitys yhteisöissä ja yhteiskunnassa (HY, GE, AI)
 erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa (HY, GE, AI)
 verkostuminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi  (HY, GE, AI)
 osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa (esim. oppilaskunta, tukioppilasto-

iminta, luokka- ja kouluvaalit) ja oman toiminnan vaikuttavuuden arviointi  (OPO, AI)
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 osallistuminen ja vaikuttaminen elinympäristössä ja oman toiminnan vaikuttavuuden 
arviointi   (OPO, YLT, BG, HY)

 yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoa yrittäjyydestä ammattina (mah-
dollinen kummiyrittäjä) sekä työelämään tutustuminen (OPO, YLT)

7.1.5 VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULE-
VAI SUUDESTA

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, ke-
stävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua 
ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestäville ratkaisuille. 

Tavoitteet

Oppilas oppii
 ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edelly-

tykset ja niiden välisen yhteyden
 havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, sel-

vittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi

 arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan ke-
stävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja 

 edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja 
mahdollisuuksia globaalilla tasolla

 ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että 
yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puole-
sta.

Sisällöt 
 ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa kou-

lussa ja elinympäristössä 
 yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
 ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa
 ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen 

elinkaari
 oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot 
 toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä vieraiden kielten opiskelussa oppimateriaali sisältää ai-
hekokonaisuuden aihepiireihin liittyviä tekstejä.
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Ympäristö- ja luonnontiedon sekä biologian ja maantiedon oppisisällöissä on runsaasti 
tämän aihekokonaisuuden tavoitteita ja sisältöjä. 

Esimerkiksi
 Luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsentämi-

nen sekä ympäristön muutosten tarkasteleminen
 Ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen, luonnon 

monimuotoisuuden merkitys sekä jokamiehen oikeudet
 Luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan ai-

heuttamat muutokset ympäristössä
 Luonnon monimuotoisuus
 Eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehityskysymykset sekä niiden rat-

kaisumahdollisuudet
 Itämeren alueen ympäristökysymykset
 Kulutuksen merkitys sekä erilaisten tuotteiden elinkaaren vaiheiden tutkiminen ja ver-

tailu
 Ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
 Oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön 

tilaa parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen.
 Luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu 

ympäristö ja perinnemaisemat
 Oman lähiympäristön tai kotikunnan tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu 

ympäristö ja sosiaalinen ympäristö
 maapallon energiavarat
 ilmansuojelu ja ilmansaastuminen
 veden saastuminen ja puhdistaminen
 kierrätys, jälleenkäsittely, tuotteen elinkaari
 laboratoriotyöskentely ja työturvallisuus
 sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 

periaatteet
 energian säästäminen
 erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja
 melu ja siltä suojautuminen
 säteilylajit ja säteilyn vaikutukset, suojautuminen vaaralliselta säteilyltä
 aineiden ominaisuudet, käyttö, kiertokulku, elinkaari ja merkitys ympäristölle
 jätteiden lajittelu ja kierrätys

Terveystiedon sisällöistä erityisesti aihekokonaisuuteen liittyy
 yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista
 ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
 toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta.

Uskonnon sisällöistä aihekokonaisuus tulee luomakuntaan ja siitä huolehtimiseen liitty-
vissä aihepiireissä. 

Esimerkiksi
 Jumala luojana (1,2)
 arvokas, ainutlaatuinen elämä (2,3)
 eettisyyteen kasvaminen, vastuu ja vapaus (3)
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 valinnat ja vastuullisuus (4)
 vastuullinen suhtautuminen luontoon ja ympäristöön (5)
 eettiset periaatteet käytännössä (6)
 elämän kunnioittaminen (6)
 elämä lahjana (8)
 ihminen oman elämänsä ja ympäristön muokkaajana (9)

Historian ja yhteiskuntaopin sisällöissä aihekokonaisuus erityisesti jaksoissa teollinen val-
lankumous, elinkeinoelämän muutos Suomessa, idän ja lännen ristiriidoista etelän ja poh-
joisen vastakkainasetteluun ja yksilön hyvinvointi, joissa perehdytään ympäristötietouteen 
ja kestävään kehitykseen sekä menneisyydessä että nykyaikana. 
Lisäksi esimerkiksi
 yksilön rooli kansantaloudessa kuluttajana sekä hyödykkeen kysyjänä ja tarjoajana
 yksilön mahdollisuudet toimia kansalaisena
 kestävä kehitys ja keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
 globaalitalouden merkitys

Kuvataiteessa ja käsityössä kiinnitetään huomiota materiaalien ja tuotteiden esteetti-
syyteen, ekologisuuteen ja taloudellisuuteen. 

Kotitaloudessa aihekokonaisuuteen liittyviä sisältöjä ovat esimerkiksi
 lähiympäristön hoito sekä luontoa säästävä jätehuolto
 ajankohtaisen tiedon hankkiminen
 kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
 erilaiset kulutusvalinnat ja palvelujen käyttö
 kulutuksen ympäristövaikutukset
 ympäristöystävälliset valinnat, jätehuolto, kierrättäminen

7.1.6  TURVALLISUUS JA LIIKENNE

Turvallisuus ja liikenne –aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään turvallisuuden ylläpitämistä ja edistämistä sekä opastaa vastuulliseen 
käyttäytymiseen liikenteessä. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät 
valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisesti. Oikeiden to-
imintatapojen oppimisen lisäksi turvallisuuden kokemusta luo turvautuminen Jumalan hu-
olenpitoon kaikissa elämäntilanteissa.

Tavoitteet

Oppilas oppii
 tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä
 ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita 
 toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi
 edistämään väkivallattomuutta 
 toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti
 toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti
 toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä
 vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen
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Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

 työturvallisuus (TN, TS, KO, TT)
 ympäristöturvallisuus (TN, YLT, BG, TT)
 toimintamalleja, jotka edistävät terveyttä, turvallisuutta ja väkivallattomuutta koulussa 

(YLT, UE, TT, AI) 
 -  turvataitojen (riskien tunnistaminen, turvalliset toimintamallit ja avunhakeminen)

-  järjestyssääntöjen mielekkyyden ymmärtäminen
 - omien tunteiden ilmaiseminen sanallisesti
 - toimiminen kiusaamistilanteissa
 kodin turvallisuus (YLT, KO, FY, TT)
 paloturvallisuus (YLT, KO, FY, KE)
 tavallisimmat tapaturmat, niiden ensiapu (YLT, TT)
 avun hälyttäminen onnettomuus- ja vaaratilanteissa  (YLT, TT)
 väestönsuojelu (TT)
 väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa
 - median antamien mallien kyseenalaistaminen  (AI, UE,TT)
 - fyysisen koskemattomuuden oikeus ja sen puolustaminen  (TT, UE, LI)
 liikenneturvallisuus (YLT, LI, TT)
 - keskeiset liikennesäännöt 
 - erilaiset liikenneympäristöt
 - muut huomioon ottava liikennekäyttäytyminen
 - liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet
 lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen (TT)
 ajankohtaiset ennakoivat tietoiskut 
 - vesi ja jääturvallisuus
 - pyöräily 
 - pimeässä liikkuminen
 onnettomuuksilta suojautuminen omassa elinympäristössä (TT)
 päihteiltä suojautuminen omassa elinympäristössä  (TT)
 - päihteistä kieltäytyminen (TT)
 - tupakan savun haitat (TT)
 - leikkipaikoilta löytyvät neulat ja ruiskut
 - lääkkeet ja alkoholi (älä laita suuhun tuntemattomia aineita, lääkkeiden säilytys   
kotona)
 rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä
 - tavaroiden merkintä, säilytys ja lukitus
 - kodin lukitus, ovea ei avata tuntemattomalle
 - ei tuntemattomien kyytiin
 - avun hankkiminen (huuto, pako, aikuisen huomion kiinnittäminen) (TT)
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7.1.7  IHMINEN JA TEKNOLOGIA

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys 
arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen ke-
hittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknolo-
giaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää 
välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden 
käyttöä.

Tavoitteet

Oppilas oppii
 ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, 

yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä
 käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
 käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin 
 ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan 

liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen

Sisällöt
 
 teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä 
 teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänal-

ueilla eri aikakausina
 teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari 
 tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö
 teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset
 tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia.

Aihekokonaisuus oppiaineiden sisällöissä

 Tietoteknisten laitteiden ja ohjelmien käyttäminen yhtenä tiedonhaun ja -valikoinnin 
välineenä (kaikki oppiaineet)

 Tiedon etsimistä, jäsentämistä ja muokkaamista (kaikki oppiaineet)
 Lähdetietojen esittämistapoja, lähdekritiikki (kaikki oppiaineet)
 Yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän ja jousen toimintaperiaatteen tutkimi-

nen sekä erilaisten rakenteiden, kuten kolmio- ja putkirakenteiden lujuuteen tutus-
tuminen  (YLT, FY)

 Ääneen ja valoon liittyvien ilmiöiden tutkiminen kuten äänen ja valon eteneminen ja 
heijastuminen, varjon muodostuminen sekä äänen ja valon lähteet, kuulon ja näön 
suojeleminen  (YLT, FY)

 Lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen, lämmön siirtyminen ja 
lämmittäminen  (YLT, FY)

 Magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin kuten kompassiin hankaussähköön ja virtapiiriin 
tutustuminen yksinkertaisten tutkimusten avulla  (YLT, FY)

 Metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen (BG)
 Biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset (BG)
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 Kokeelliset työtavat teknisillä laitteilla (YLT; BG; FY; TN)
 Erilaisten laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen (AI, TN; TS; FY; 

KO) 
 teknologiaan ja tietotekniikkaan, niiden kehittämiseen ja käyttäytymiseen liittyvät eet-

tiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset (AI, UE, YLT, HY)
 Kodin koneiden käyttö (KO; YLT)

7.2  ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

7.2.1  SUOMI ÄIDINKIELENÄ

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen perustehtävänä on kiinnostuttaa oppilas kielestä, 
kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Kielellä on yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 
kulttuurinen tehtävä. Kielen ja kirjallisuuden avulla perintötietomme siirtyy sukupolvelta 
toiselle. Opetuksen tulee perustua oppilaiden kielellisiin ja kulttuurisiin taitoihin ja koke-
muksiin ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, jonka avulla oppilas raken-
taa identiteettiään ja itsetuntoaan. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää maailmaa ja 
omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen, mutta myös mah-
dollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä asioita uusiin yhteyksiin.

Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, joka saa sisältöaineksensa kieli-, ja 
kirjallisuustieteestä sekä viestintätieteistä. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys: 
puhuttu ja kirjoitettu teksti, kuvitteellinen ja asiateksti, sanallinen, kuvallinen, äänellinen ja 
graafinen teksti. Äidinkielen opetus  luo pohjan kaikelle oppimiselle, kieli on oppilaalle 
sekä oppimisen kohde että väline. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa korostetaan rakentavan kielenkäytön harjoittelua, 
koska kieli on tärkein väline vuorovaikutussuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Oppila-
sta kannustetaan rehelliseen ja toisia kunnioittavaan itseilmaisuun. Hedelmälliseen 
vuorovaikutukseen kuuluu myös se, että kuuntelee ja hyväksyy toisen itseilmaisun. 

Oppiaineen tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen vies-
tijä sekä lukija. Oppilas saa tietoja ja taitoja, joiden avulla hän kokee olevansa osa 
yhteisöstään, luo kulttuuria ja vaikuttaa yhteiskuntaan. 

Koulun maailmankatsomuksellinen arvopohja näkyy yhteisesti luettavien, kuunneltavien 
ja katseltavien materiaalien valinnassa. Oppilaille pyritään tarjoamaan mahdollisimman 
laajasti kulttuurillisia ja kielellisiä aineksia kielellisen ja kulttuurillisen identiteettinsä, 
vuorovaikutustaitojensa ja maailmankuvansa rakentamiseen. 

VUOSILUOKAT 1 – 2 
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Vuosiluokkien 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeisenä tavoitteena on jat-
kaa jo kotona, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkanutta kielen oppimista. Äidin-
kielellä ja sen oppimisella on hyvin moninainen tehtävä, sillä äidinkielen taitoja harjoitel-
laan kaikissa oppiaineissa. Opetuksen lähtökohtana alkuopetuksessa on oppilaan oma 
kieli. 

Kielen avulla oppilas saa elämyksiä oman minäkuvansa ja maailmankatsomuksensa rak-
entamiseen. Sen avulla lapsi rakentaa, luo myös sosiaalisia suhteita ja ilmaisee tun-
teitaan. Kieli on kommunikoinnin väline. Sosiaalinen vuorovaikutus sekä aikuisten että 
lasten kanssa on olennaista oppimiselle. Opetus on kokonaisvaltaista kaikkien kielen eri 
osa-alueiden kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiota, 
joka tukee oppilaan yksilöllistä kielen oppimista. Lasten aloittaessa koulunkäyntiään 
heidän kielen taitonsa ovat eri kehitystasoilla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden 
oma yksilöllinen kehitystaso. Kielen kehitys jatkuu koko elämän. 

1. LUOKKA

TAVOITTEET

Puhuminen ja kuunteleminen
Oppilas
 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään suullisesti
 osaa kertoa omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille 
 selviytyy arkipäivän puhetilanteista tarkoituksenmukaisesti
 oppii käyttämään ihmissuhteita rakentavaa kieltä
 osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla sekä ilmaisemalla omia kokemuksiaan
 kykenee keksimään oman mielikuvituksen avulla tarinan ja kertomaan sen suullisesti
 osaa kuunnella yksinkertaisia ohjeita ja toimia niiden mukaan
 osaa toimia toisten kuuntelijana keskeyttämättä ja odottamalla vuoroaan

Lukeminen ja kirjoittaminen
Oppilas
 tuntee kirjaimet ja hahmottaa sanojen tavurakenteen
 osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä
 osaa yhdistää kirjaimen ja sitä vastaavaan äänteen
 oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan
 lukee helppoja sanoja ja lauseita
 tuntee käsitteet äänne, kirjain, tavu, sana ja aakkoset
 tietää säännöllisen harjoittelun merkityksen lukemisen ja kirjoittamisen opettelussa
 osaa kirjoittaa pienet ja suuret tekstausaakkoset oikein
 kirjoittaa helppoja sanoja lähes virheettömästi
 kykenee tuottamaan tekstiä tietokoneella
 haluaa ilmaista itseään myös kirjallisesti
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 saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan

Kirjallisuus
Oppilas
 kiinnostuu lukemisesta ja kirjoista
 oppii valitsemaan lukutaitoaan vastaavia tarinoita ja lukee niitä
 tutustuu kirjoitettuun kielimuotoon kuuntelemalla ja hänen sanavarastonsa ja mieliku-

vituksensa rikastuvat
 tutustuu hyvään lastenkirjallisuuteen, mm. kristilliseen lastenkirjallisuuteen (lasten ku-

vakirjat, sadut, lorut tms.)

SISÄLLÖT

Puhuminen ja kuunteleminen
 suullisia harjoituksia jokapäiväisissä puhetilanteissa ja osallistumista luokkakeskuste-

luihin
 ilmaisuharjoituksia draaman ja leikin avulla
 keskittyvän kuuntelemisen harjoittelua
 kieleen tutustumista opettajan kerronnan ja luennan avulla
 omien kokemuksien, havaintojen ja tapahtumien selostamista ja tarinoiden kertomista
 kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun vahvistamista, mielikuvituksen käyttöä ja esiin-

tymistottumusten kartuttamista muihin taideaineisiin integroiden

Lukeminen ja kirjoittaminen
 lukemisen ja kirjoittamisen monipuolista päivittäistä harjoittelua mekaanisen ja 

ymmärtävän lukemisen saavuttamiseksi
 ääneen lukemista
 äänne-kirjain -vastaavuuden runsasta harjoittelua: äänteiden ja kirjainten yhdistämistä 

tavuiksi ja tavuja sanoiksi, kokonaisten sanojen purkamista osiin
 aakkosjärjestyksen opettelua
 kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy 
 isojen ja pienten tekstauskirjainten kirjoittamisen opettelua 
 harjoituksia oikeinkirjoituksen erityisissä solmukohdissa: pitkä vokaali, diftongi, gemi-

naatta ja sanaväli
 oikean kynäotteen harjoittelua, tarkoituksenmukaisen kirjoitusasennon etsimistä, 

silmän ja käden koordinaation vahvistamista

Kirjallisuus
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 Monipuoliseen lasten kirjallisuuteen tutustumista, opettajan luentaa kuunnellen, kuvia 
katsellen ja vähitellen itse lukien

 Luetuista kirjoista keskustelua ja niistä muille kertomista
 Kirjallisuuden käyttämistä monin tavoin virikkeinä luovassa toiminnassa ja integroin-

nissa muihin oppiaineisiin
 Luokka- ja koulukirjaston käytön harjoittelua
 Eri aihepiirien tekstien käyttö aihekokonaisuuksien eheytyksessä

2. LUOKKA

TAVOITTEET

Puhuminen ja kuunteleminen
Oppilas
 haluaa ja osaa ilmaista itseään suullisesti
 oppii käyttämään kieltä tarkoituksenmukaisesti ajatusten, mielipiteiden ja tunteiden 

ilmaisuun
 osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla ja kertomalla sekä ilmaisemalla omia 

tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään
 oppii perustelemaan mielipiteitään
 oppii suunnittelemaan pieniä puhe-esityksiä ja dramatisointeja
 oppii kiinnittämään huomiota kuuluvuuteen ja selkeyteen
 oppii tiedostamaan ja ymmärtämään omia tunteitaan sekä ilmaisemaan niitä 
 kuuntelee keskittyen ja osaa eläytyä tilanteen mukaan
 osaa kuunnella erilaisia tekstejä ja löytää niistä pääajatuksen
 ymmärtää kuulemisen ja kuuntelemisen eron

Lukeminen ja kirjoittaminen
Oppilas
 lukee mekaanisesti melko sujuvasti
 oppii tarkkailemaan lukemistaan ja luetun ymmärtämistään
 tutustuu kieleen ilmiönä kuunnellessaan, lukiessaan ja kirjoittaessaan ja tottuu tarkas-

telemaan kielen merkityksiä ja muotoja
 oppii arvioimaan omia ja muiden tekstejä
 ajatus- ja miellekarttojen tekeminen luetun ja kirjoitetun tekstin juonen jäsentelyssä
 oppii vähitellen omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoitetun kielen 

sopimuksia ja sääntöjä
 osaa kirjoittaa helppoja sanoja lähes virheettömästi
 oppii käyttämään lauseissa lopetusmerkkejä ja isoa alkukirjainta, tunnistaa pilkun
 oppii kirjoittamaan selkeää käsialaa
 osaa kirjoittaa pienet ja suuret tyyppikirjaimet oikein ja alkaa sitoa niitä toisiinsa
 haluaa ilmaista itseään kirjallisesti ja on kokeillut kirjoittaa erityylisiä tekstejä
 kykenee kirjoittamaan mielikuvituksensa avulla omia kirjoitelmia
 osaa tuottaa tekstiä tietokoneella
 saa mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan, myös medialukutaitoaan sekä 

kehittää viestintävalmiuksiaan myös tietoteknisessä oppimisympäristössä
 oppii alustavasti lauseen käsitteen
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 tunnistaa yhdyssanat, synonyymit ja vastakohdat
 osaa etsiä sanoille riimipareja
 osaa jakaa sanan kahdelle riville
 osaa käyttää aakkosjärjestystä
 oikeinkirjoitus varmentuu vokaalien kesto, geminaatat, -ng äänne, vierasperäiset kir-

jaimet, erisnimet, yhdyssanat.

Kirjallisuus
Oppilas
 on kiinnostunut lukemisesta ja etsii itselleen kiinnostavaa ja lukutaitoaan vastaavaa 

luettavaa
 kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hän sen avulla tutustuu kirjakieleen, hänen 

sana- ja ilmaisuvarastonsa ja mielikuvituksensa rikastuvat, hän saa aineksia ajatte-
luunsa ja ilmaisuunsa ja hänelle tarjoutuu mahdollisuus aikuisen lukemista kuun-
nellessaan löytää kirjallisuuden kiehtova maailma

 ymmärtää yleisen kirjakielen ja murteiden eron
 tutustuu kristillis-eettiseen arvomaailmaan Raamatun avulla ja oppii arvioimaan muuta 

kirjallisuutta suhteessa Raamattuun.

SISÄLLÖT

Puhuminen ja kuunteleminen
 suullista ilmaisua erilaisissa viestintätilanteissa
 osallistumista pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin 
 harjoitellaan oppilaalle ominaista, luontevaa itseilmaisua 
 kuullun, nähdyn, koetun ja luetun työstämistä improvisoinnin, kerronnan, leikin ja 

draaman avulla
 keskittyvän, tarkan ja päättelevän kuuntelemisen harjoittelua
 kirjoitettuun kieleen ja yleispuhekieleen tutustumista opettajan luennan ja kerronnan 

avulla
 runojen ja lorujen harjoittelemista myös ulkoa 
 kielellisen ja fyysisen kokonaisilmaisun vahvistamista, mielikuvituksen käyttöä ja esiin-

tymistottumusten kartuttamista muihin taideaineisiin integroiden

Lukeminen ja kirjoittaminen
 riimi- ja yhdyssanoihin tutustumista ja niillä leikittelyä
 aakkosjärjestyksen soveltamista eri tilanteisiin 
 yksikön ja monikon harjoittelua
 visuaalisesti lyhyiden, tuttujen sanojen tunnistamista ja etenemistä kohti outojen, pit-

kien sanojen tunnistamista 
 vähitellen tapahtuvaa siirtymistä ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
 tekstin ymmärtämistä parantaviin strategioihin tutustumista ja totuttautumista niiden 

käyttämiseen: tekstin sisällön ennakoiminen otsikon ja kuvien perusteella, pysähtymi-
nen ymmärtämisen kannalta järkevissä kohdissa, keskeisten asioiden löytäminen tek-
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stistä ja päätelmien tekeminen luetusta
 saman aihepiirin tekstien vertailua toisiinsa
 luettavan liittäminen omiin kokemuksiin ja tietoihin kielestä ja ympäröivästä maail-

masta
 tottuminen tarkkailemaan, milloin ei ole ymmärtänyt yksittäisen sanan, lauseen tai jak-

son merkitystä ja hidastamaan tällöin lukemista sekä etsimään ratkaisua myös 
ympäröivästä tekstistä

 eläytyvän lukemisen harjoittelua
 puheen purkamista lyhyiksi lauseiksi, sanoiksi, tavuiksi ja äänteiksi; sanojen kirjoit-

tamisharjoittelua äänne-kirjain -vastaavuudeltaan oikein
 oikeinkirjoituksen harjoittelua nimenomaan sana- ja lausetasolla; sanavälit ja sanan 

jakaminen eri riveille, äng-äänne, yhdyssanat, totuttautumista käyttämään isoja 
alkukirjaimia tutuissa nimissä ja lauseiden alussa, lauseiden lopetusmerkkeihin tutus-
tumista ja niiden käytön alustavaa harjoittelua omissa teksteissä 

 kirjainmuotojen piirtämisen harjoittelua niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy; isojen ja 
pienten tekstauskirjainten sekä tyyppikirjainten opettelua ja kirjainten yhdistämisen 
harjoittelua

 oikea kynäote ja ergonominen työskentely
 harjaantumista tietokoneen hiiren käyttöön ja tietokoneella  kirjoittamiseen
 omiin arkikokemuksiin, havaintoihin, mielipiteisiin ja mielikuvitukseen perustuvien tek-

stien tuottamista niin, että päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa
 painettujen ja sähköisten tekstien avaamista yhdessä keskustellen niin, että oppilaan 

tekstinymmärtäminen syvenee

Kirjallisuus
 monipuolista kirjallisuuteen tutustumista, opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen 

ja vähitellen itse lukien
 satuihin, runoihin, kertomuksiin ja sarjakuviin tutustumista mahdollisuuksien mukaan 

myös videoina, elokuvina, kuunnelmina ja teatterina sekä digitaalisessa muodossa
 kirjojen lukemista ja käsittelyä niin, että keskeistä on elämyksellisyys ja lukukokemus-

ten jakaminen
 kristillisen kirjallisuuden käyttäminen maailmankuvan kehityksessä ja muun kir-

jallisuuden arvioinnissa 
 kirjallista keskustelua, jonka yhteydessä tutustutaan käsitteisiin päähenkilö, 

tapahtuma-aika ja -paikka sekä juoni
 luetun liittämistä omaan elämään, aiemmin luettuun, kuultuun ja nähtyyn 
 kirjallisuuden käyttämistä monin tavoin virikkeinä luovassa toiminnassa ja integroin-

nissa muihin oppiaineisiin
 luokka-, koulu- ja yleisen kirjaston käytön harjoittelua
 erilaisten tekstien käyttö esitelmissä

ARVIOINTI

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 1. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Puhuminen ja kuunteleminen
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 Oppilas osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa ja osaa kertoa 
omista asioistaan ja kokemuksistaan toisille sekä vastavuoroisesti toimia toisten kuun-
telijana.

 Oppilas haluaa ja rohkenee ilmaista itseään sekä osallistuu luokkansa yhteisiin 
ilmaisu-harjoituksiin omien persoonallisten taitojensa mukaan. Hän kykenee oman 
mielikuvituksensa avulla keksimään ja kertomaan suullisesti tekemänsä tarinan.

Lukeminen ja kirjoittaminen
 Oppilas tuntee kirjaimet ja osaa luetella ne aakkosjärjestyksessä sekä hahmottaa sa-

nojen tavurakennetta ja osaa yhdistää kirjaimen sitä vastaavaan äänteeseen ja 
kääntäen.

 Oppilas osaa lukemisen perustekniikan ja kykenee lukemaan lyhyitä lauseita.
 Oppilas lukee helppoja sanoja ja lauseita. Hän on kiinnostunut kirjoista.
 Oppilas pyrkii ymmärtämään lukemansa.
 Oppilas haluaa ilmaista itseään myös kirjallisesti sekä kykenee kirjoittamaan itsenäis-

esti pienen oman tuotoksen.
 Oppilas osaa kirjoittamisen perustekniikan, osaa kirjoittaa kirjainten kirjainhahmot 

oikein sekä kykenee kirjoittamaan helppoja sanoja lähes virheettömästi.

Kirjallisuus
 Oppilas on kiinnostunut kirjoista ja etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa.
 Oppilas lukee pieniä lukutaitoaan vastaavia tarinoita.

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Puhuminen ja kuunteleminen
 Oppilas osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opetta-

jan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuor-
oisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja 
mielipiteillään sekä kysymyksillä.

 Oppilas on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti: hän osaa kertoa pienelle ryhmälle 
havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa; 
hän osallistuu luokkansa yhteisiin ilmaisuharjoituksiin.

Lukeminen ja kirjoittaminen
 Oppilas pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielen merkityksestä ja 

muodosta: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja äännerakennetta, riimitte-
lemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet 
aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä.

 Oppilas on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vai-
heeseen, jolloin lukemisen sujuvuus ja nopeus kehittyvät; lukeminen on melko suju-
vaa: hän tunnistaa tutut sanat ilman kirjain kirjaimelta, tavu tavulta etenemistä, hän 
osaa kuitenkin käyttää tätä tekniikkaa hyväkseen oudon sanan lukemisessa; häneltä 
sujuu tälle ikäkaudelle tarkoitettujen tekstien lukeminen.
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 Oppilas on kehittynyt luetun ymmärtämisen taidoissa päätelmien tekemiseen: hän on 
alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa ja tietää, että 
ymmärtämisen apuna voi käyttää yleistietoa sekä erilaisia kokemuksia ja tietoa kie-
lestä.

 Oppilas haluaa ilmaista itseään myös kirjallisesti, on kokeillut kirjoittaa eri tarkoituk-
sissa ja osaa myös käyttää mielikuvitustaan kirjoittaessaan.

 Oppilas kehittää kirjoittamistaitojaan: käsin kirjoittaminen on motorisesti vakiintu-
massa, ja oppilas osaa jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös 
tietokoneella; helppojen ja tuttujen sanojen sekä lyhyiden lauseiden oikeinkirjoitus on 
jo lähes virheetöntä, ja oppilas alkaa käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen 
alussa isoa kirjainta.

Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen
 Oppilas etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihty-

miseen ja löytääkseen tietoa.
 Oppilas on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia kirjoja, ja hänen medi-

alukutaitonsa ja medialukutaidon kriittisyys riittää ikäkaudelle suunniteltujen ohjelmien 
ja aineistojen seuraamiseen ja käyttämiseen ja niiden edellyttämään vastavuor-
oisuuteen.

1. LUOKALTA SIIRTYMISEN KRITEERIT
Oppilas
 osaa lukea muutaman sanan pituisen lauseen
 kirjoittaa melko virheettömästi helppoja sanoja
 tuntee tavun, sanan ja osaa aakkoset.

2. LUOKALTA SIIRTYMISEN KRITEERIT
Oppilas
 osaa lukea melko virheettömästi 
 ymmärtää lukemansa
 kirjoittaa tarinan lähes virheettömästi
 tunnistaa kielentuntemuksen käsitteet.

VUOSILUOKAT 3 – 5

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen perustaitojen op-
piminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, luetun 
ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen sekä erityyppisiin 
teksteihin tutustuminen. Kirjallisuuden lukemisella ja monipuolisella kirjoittamisella on 
näillä vuosiluokilla itseisarvoa, mutta niillä tuetaan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvaro-
jen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman 
lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen.
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3. LUOKKA

TAVOITTEET
Vuorovaikutustaidot
Oppilas
 harjoittelee erilaisissa viestintätilanteissa kuuntelemisen ja viestimisen taitoja
 rohkaistuu osallistumaan ryhmäkeskusteluihin
 oppii toimimaan tekstiympäristöissä, jossa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuk-

sessa.

Tiedonhankintataidot
Oppilas
 oppii perustietoja mediasta
 etsii tietoa oppikirjasta, oheismateriaalista ja kirjastosta.

Tekstinymmärtäminen
Oppilas
 oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin
 oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tutustuu erilaisiin lukutapoihin
 harjoittelee luetun ymmärtämisen strategioita ja tarkkailee itseään lukijana
 opettelee etsimään tietoa erityyppisistä kirjallisista lähteistä.

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu
Oppilas
 kehittyy ja rohkaistuu itsensä ilmaisemisessa ja ilmaisun arvioinnissa 
 laajentaa sanavarastoaan
 oppii rakentamaan erilaisia tekstejä kirjallisesti sekä suullisesti
 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin ja saa kokemuksia kirjoittamisprosessista ja tek-

stinkäsittelystä tietokoneella.

Kielen tehtävät ja rakenne
Oppilas
 harjoittelee kielen perusrakenteita ja havaitsee ympäristössään puhuttavia eri kieliä

Kirjallisuus ja muu kulttuuri
Oppilas
 lukee paljon ja tutustuu monipuolisesti erityisesti suomalaiseen lastenkirjallisuuteen ja 

kulttuuriin 
 myönteinen asenne lukemiseen säilyy, oppii valitsemaan kiinnostavaa ja sopivaa luet-

tavaa
 opettelee arvioimaan median välittämän tiedon todenperäisyyttä (fakta/fiktio). 

SISÄLLÖT
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Vuorovaikutustaidot
Oppilas
 kertoo ja selostaa tuttuja asioita
 esittää omia mielipiteitä
 kuuntelee toisten puheenvuoroja
 tekee kysymyksiä kuullusta ja luetusta
 harjoittelee eri tilanteisiin sopivaa äänenkäyttöä
 harjoittelee asiointia.

Tiedonhankintataidot
 tutustuminen eri medioihin (kirjakustannus, lehdistö, elokuva, radio, televisio, tietotek-

niikka), erityisesti sanomalehteen viestintävälineenä
 sisällysluettelon ja aakkosjärjestyksen käyttäminen tiedonhankinnassa
 kirjaston luokitusjärjestelmään tutustuminen

Tekstinymmärtäminen
 erilaisten tekstien lukeminen oman harrastuneisuuden mukaan
 lukemisen ymmärtämisen harjoitteleminen, pääasioiden etsiminen tekstistä, kysymyk-

sien esittäminen
 muistiinpanojen ja ajatuskarttojen tekeminen

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu
 erilaisia ilmaisuharjoituksia
 oikeinkirjoituksen perusteet ja yleiskielen käyttö
 juonelliset kertomukset, fakta ja fiktio
 kirjallisen ilmaisun elävöittäminen sanavarastoa laajentamalla, esim. synonyymit
 selkeä ja sujuva käsialakirjoittaminen ja tekstinkäsittelyohjelman kokeileminen

Kielen tehtävät ja rakenne
 kielitiedon perusteet; yksikkö ja monikko, sanaluokat (substantiivit, adjektiivit, verbit), 

lausetyypit (väite-, kysymys- ja huudahduslause), vuorosanaviiva, yhdyssanat, kak-
soiskonsonantti, diftongi ja äng-äänne

Kirjallisuus ja muu kulttuuri
 kirjastokäynnit
 kirjallisuuden lajit, esim. satu, runo, kertomus, tietokirjallisuus, näytelmä
 annetun tekstin juonikaavio 
 muutaman kokonaisteoksen lukeminen ja luetusta kertominen
 kokemuksia lastenkirjallisuudesta, -elokuvista ja –teatterista
 median sisällön tarkastelua ohjatusti
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4. LUOKKA

TAVOITTEET

Vuorovaikutustaidot
Oppilas
 vahvistaa aktiivisen kuuntelemisen ja viestimisen taitojaan.

Tiedonhankintataidot
Oppilas
 opettelee etsimään tarvitsemansa tiedon erityyppisistä lähteistä.

Tekstinymmärtäminen
Oppilas
 lukee sujuvasti erilaisia tekstejä ja arvioi lukemisen taitojaan
 osaa valita lukutaitoaan vastaavaa luettavaa
 tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja opettelee käyttämään luetun ymmärtämisen strate-

gioita.

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu
Oppilas
 kehittyy sekä suullisessa että kirjallisessa itsensä ilmaisemisessa sekä laajentaa ja 

täsmentää edelleen sanavarastoansa
 vahvistaa käsialakirjoitusta ja opettelee käyttämään kirjoitelmissaan myös tekstinkäsit-

telyohjelmaa.

Kielen tehtävät ja rakenne
Oppilas
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 tunnistaa ja käyttää kielen perusrakenteita
 havaitsee ympäristössään puhuttavia eri kieliä ja murteita.

Kirjallisuus ja kulttuuri
Oppilas
 lukee paljon ja säilyttää myönteisen asenteen lukemiseen
 tutustuu monipuolisesti koti- ja ulkomaiseen lastenkulttuuriin
 laajentaa perustietojaan mediasta
 opettelee tunnistamaan arvioimaan median välittämiä viestejä ja väittämiä.

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustaidot
 pienryhmäkeskustelut
 kontaktin ottaminen yleisöön
 suullisen esityksen havainnollistaminen 

Tiedonhankintataidot
 kirjaston luokitusjärjestelmän käyttäminen
 tietokirjojen käyttäminen
 tiedonhaun harjoittelua Internetistä
 erilaisten tietotekstien avaamisen harjoittelu 

Tekstinymmärtäminen
 tekstin sisällön ennakointi
 tiivistäminen, väliotsikointi, päätelmien teko luetusta ja kuullusta

Suullinen ja kirjallinen ilmaisu
 elein, ilmein ja näyttelemisen keinoin itsensä ilmaiseminen ja pienimuotoisten esitys-

ten laatiminen
 puhe-esitys
 sadun kirjoittaminen ja tietoon perustuva kirjoittaminen
 mielipiteen ilmaiseminen kirjoittamalla
 uutisen kirjoittaminen
 harjoituksia tekstinkäsittelyohjelmalla 

Kielen tehtävät ja rakenne
 yleiskielen käyttäminen
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 eri murteiden vertaileminen
 lauserakenteiden kehittäminen
 kielitiedon perusteet: verbin persoonamuodot, adjektiivin vertailumuodot, pronominiry-

hmät, numeraalit, partikkelit, yhdyslause

Kirjallisuus ja kulttuuri
 tutustuminen sarjakuviin ja kirjasarjoihin
 muutaman kokonaisteoksen lukeminen
 lukupäiväkirja ja kirjaesitelmä
 keskustelua arvolähtökohdiltaan erilaisista teksteistä
 median sisällön tarkastelua ohjatusti

ARVIOINTI

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 rohkenee ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa tilanteissa
 kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havain-

toihin
 osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä
 pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän os-

allistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
 osaa käyttää kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista lähteistä
 löytää pääasian annetusta tekstistä
 erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä
 käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että 
hän
 osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen 

ja ohjeen
 osaa tekstata
 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat: lauseessa iso alkukirjain sekä oikea lopetus-

merkki.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
 osaa erotella annetuista teksteistä substantiivit, verbit ja adjektiivit
 on lukenut valitsemansa kokonaisteoksen sekä runsaasti muita tekstejä
 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa
 on tutustunut myös elokuvan, teatterin tai muun median keinoin rakennettuun fiktioon.

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

52



Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 rohkenee ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa ke-

hittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan
 pyrkii viestinnässään saavuttamaan vastaanottajan
 osaa perustella mielipiteensä
 pystyy pitämään pienimuotoisen suullisen esityksen ja käyttämään havainnollistamis-

välineitä; osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 osaa tehdä tiivistelmän annetusta tekstistä
 osaa tehdä päätelmiä
 käyttää hyväkseen oppimiaan tiedonhankintastrategioita
 osaa käyttää kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista lähteistä ja 

ohjatusti sähköisistä lähteistä
 löytää pääasiat teksteistä, jossa on sanoja ja kuvia
 pohtii ikäiselleen sopivan tekstin luotettavuutta
 käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.
 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän
 suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja 

mielikuvitukseen perustuvia tekstejä
 osaa kirjoittaa luettavaa sidosteista käsialaa
 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yh-

dyssanojen muodostamisessa.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, 
että hän
 osaa erotella sanaluokat perusmuotoisista sanoista
 erottaa verbin aikamuotoja
 on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset ja runsaasti muita tekstejä
 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa
 on tutustunut myös elokuvan, teatterin tai muun median keinoin rakennettuun fiktioon.

5. LUOKKA

TAVOITTEET 
Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
 oppii erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja; hän roh-

kaistuu osallistumaan keskusteluihin ja pyrkii ottamaan vastaanottajaa huomioon 
omassa viestinnässään
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 oppii toimimaan tekstiympäristöissä, joissa sanat, kuvat ja äänet ovat vuorovaikutuk-
sessa

 kehittää omaa kerrontaansa ja kokonaisilmaisuaan.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
 oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä ja tottuu tarkkailemaan ja arvioimaan it-

seään lukijana
 tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä paran-

tavia strategioita
 oppii valitsemaan sopivaa luettavaa eri tarkoituksiin ja tottuu pohtimaan ja ilmaise-

maan tekstien herättämiä ajatuksia sekä siltaamaan niitä omaan elämäänsä ja 
ympäristöönsä 

 opettelee etsimään tietoa erityyppisistä ikäkaudelleen sopivista lähteistä. 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
 oppii rakentamaan erilaisia tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti
 kehittää taitoaan ilmaista itseään, hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy; hän 

tottuu arvioimaan omaa ilmaisuaan
 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin, saa kokemuksia erilaisten tekstien tuottamisesta 

tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään viestinnän välineitä. 

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
 tutustuu oman maansa ja muitten kansojen kulttuureihin kirjallisuuden, teatterin ja 

elokuvan keinoin
 lukee paljon ja monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta ja oppii valitsemaan itsel-

leen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa; hänen positiivinen asenteensa lukemiseen 
säilyy

 kasvattaa kiinnostustaan kielen toimintaan; hän oppii ymmärtämään kieliopillisen ku-
vauksen perusasioita ja havaitsemaan ympäristössään puhuttavat eri kielet ja anta-
maan niille arvon

 oppii perustietoja mediasta ja hyödyntää viestintävälineitä tavoitteellisesti.

SISÄLLÖT

Vuorovaikutustaidot
 viestinnän perustekijöihin tutustumista, vuorovaikutuksen havainnointia 
 kertomista ja selostamista, oman mielipiteen esittämistä, asiointia, kysymysten tekoa 

ja keskustelupuheenvuoroja sekä aktiivisen kuuntelun opettelua
 ilmaisuharjoituksia 

Tekstinymmärtäminen
 keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelun harjoittelua
 silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä päättelevää lukemista
 tekstien sisällön ja rakenteen ennustamista kuvien, otsikon ja aikaisempien luku-
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kokemusten ja ennakkotietojen perusteella 
 pääasioiden erottamista sivuaisoista, tiivistämistä, väliotsikointia, kysymysten 

esittämistä, muistiinpanojen tekemistä, päätelmien tekoa sekä luetun ja kuullun arvio-
intia

 ajatuskarttojen laatimista, tekstin ajatusten pohdintaa ja tekstien vertaamista

Puhe-esitysten ja kirjoitusten laatiminen
 tukisanalistan laatimista ja käyttöä, kontaktin ottamista yleisöön, esityksen jaksotta-

mista ja havainnollistamista, äänenkäytön selkeyttämistä
 tutun asian selostaminen ja kuvailu, juonellinen kertomus, hankittujen tietojen koonti, 

mielipiteen ilmaisu ja perusteleminen 
 oman tekstin suunnittelua, muokkaamista ja viimeistelyä
 palautteen vastaanottamista ja antamista
 otsikoinnin ja kappalejaon opettelua 
 selkeän ja sujuvan käsialan opettelemista
 oikeinkirjoituksen perusasioita, yleiskielen käytön harjoittelua

Tiedonhallintataidot 
 erilaisten tietokirjojen käyttöä 
 erityyppisten tietotekstien avaamista
 kirjaston aineiston ryhmittelyyn ja sisältöihin tutustumista, kirjojen hakua ja varausta, 

yksinkertaisia tiedonhakuja tietoverkoista ja tiedonhaun vaiheita ohjatusti

Kielen tehtävät ja rakenne
 sanojen merkitysten tarkastelua tekstiyhteydessä
 sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella
 taivutuksen tehtävä tekstilauseissa
 lauseet rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköinä
 puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien vertailua 

Kirjallisuus ja muu kulttuuri
 luokan yhteisten kokonaisteosten ja lyhyempien tekstien sekä useiden valinnaisten 

kirjojen runsasta lukemista ja kuuntelemista sekä niiden käsittelyä ja oman lukukoke-
muksen jakamista

 keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä kuten juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtuma-aika ja 
-paikka,  sekä niiden käyttöä

 kirjallisuuden ja muiden taiteenalojen yhteyksien etsimistä

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja ha-

luaa kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron ke-
skustelutilanteessa

 kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havain-
toihin; hän pystyy jo omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon vies-
tintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja 
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saavuttaa vastaanottajan
 osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii 

perustelemaan niitä; hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
 osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja 

viestintätilannetta koskevia päätelmiä
 pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; osallis-

tuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
 osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
 tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
 on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista 

ja sähköisistä lähteistä
 löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
 erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja 

merkitystä itselleen
 käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen. 

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän
 osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen 

ja ohjeen
 suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja 

mielikuvitukseen perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoitta-
jan oma ääni ja laajeneva sanavarasto 

 ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja 
osaa käyttää tietoaan kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaes-
saan; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä 
melko sujuvasti    

 osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
 osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla 
 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yh-

dyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut 
käyttämään myös muita välimerkkejä.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, 
että hän
 hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämis-

essä ja tuottamisessa 
 on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa et-

siä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivu-
tuksen perusteella sanaluokkiin

 tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
 hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa 

lauseen tekstin osaksi
 tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo 

omassa ilmaisussaan 
 on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valin-

naisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin 
 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän 

laajentaa lukemalla tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan 
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 on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon. 

VUOSILUOKAT 6 - 9

Vuosiluokilla 6 - 9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppi-
laan tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tek-
stilajien vaatimuksia.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa harjoitellaan rakentavaa kielenkäyttöä, koska kieli 
on tärkeä välinen vuorovaikutussuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä. Oppilasta kan-
nustetaan rehelliseen ja toisia kunnioittavaan itseilmaisuun. Kuuntelemisen oppiminen on 
myös tärkeää. 

Äidinkielen opiskelussa pyritään siihen, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoit-
teistaan ja itsestään kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkit-
sijana ja pystyy tuottamaan erityyppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Ope-
tuksen tehtävänä on kannustaa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös eri-
laisia median tekstejä. Opetus ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kir-
jallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä.

Oppiaineen tavoitteena on, että oppilaasta tulee aktiivinen ja eettisesti vastuullinen vies-
tijä ja lukija. Tavoitteena on myös luoda vapautunut ja kannustava ilmapiiri, jossa oppi-
laalla on mahdollisuus rakentaa ja laajentaa maailmankuvaansa kielen, kulttuurin, taiteel-
lisen ilmaisun, elämysten ja yhteisöön kuulumisen kautta.

TAVOITTEET

Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat
Oppilas
 kehittää viestintävalmiuttaan ja tilannetajuaan
 harjaantuu toimimaan puhujana, lukijana ja kirjoittajana tavoitteellisesti, eettisesti ja 

vuorovaikutussuhdetta rakentaen erilaisissa viestintäympäristöissä koulussa ja sen 
ulkopuolella

 pyrkii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja tottuu siihen, että on 
erilaisia näkemyksiä ja tapoja osallistua vuorovaikutukseen

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy
Oppilas
 harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja kuulijaksi; hänen tulkitsevat ja arvioivat 

luku- ja kuuntelutaitonsa kehittyvät
 kehittää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemustaan ja tottuu ennakoimaan, millaista 

luku-, kuuntelu- tai tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite edellyttävät 
 tottuu tiedonhankinnan ja –käytön prosessiin ja oppii käyttämään monenlaisia lähteitä.
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Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy
Oppilas
 kehittyy monipuoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi, joka osaa hyödyntää oppi-

maansa kielitietoa puhuessaan ja kirjoittaessaan
 rohkaistuu tuomaan esille ja perustelemaan näkemyksiään sekä kommentoimaan 

rakentavasti muiden ajatuksia
 tottuu suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteellisesti puhe- ja kirjoitus-

tehtävissään
 oppii ottamaan huomioon tilanteen, viestintävälineen ja vastaanottajan teksteissään.

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin syvenee
Oppilas
 oppii perustietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumis-

esta
 monipuolistaa lukuharrastustaan; hänen kirjallisuuden tuntemuksensa syvenee, ja hän 

oppii tuntemaan Suomen kirjallisuuden vaiheita ja klassikoita.
 saa kokemuksia teatterin ja elokuvan ilmaisukeinoista
 saa käsityksen median ja tekstien mahdista tuottaa mielikuvia, muokata maailmanku-

vaa ja ohjata ihmisten valintoja
 saa mahdollisuuksia avartaa esteettistä kokemusmaailmaansa; hänen eettinen tie-

toisuutensa vahvistuu, ja hänen näkemyksensä kulttuureista laajenee
 kasvaa suvaitsevaiseksi erilaisia kielenpuhujia kohtaan

SISÄLLÖT

6. LUOKKA

Vuorovaikutustaidot
 erityyppisten keskustelujen ja viestintätilanteiden harjoittelua
 kielimuodon valinta tilanteen mukaan
 rohkeus esiintyä

Tekstinymmärtäminen
 ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua
 lukuprosessin hallinnan varmentamista
 eri tekstityyppeihin tutustumista
 tekstin sisällön tiivistäminen
 lukukokemuksen jakamista 
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 tekstien erittelyä

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
 tekstin suuntaaminen erilaisille lukijoille 
 prosessikirjoitusta
 erilajisia tekstejä: runo, satu, kertomus
 yleiskielen ja kohteliaan, kuulijan huomioon ottavan ilmaisu- ja viestintätavan opette-

lua
 oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
 esitelmiä
 improvisaatioita ja näytelmiä

Tiedonhankintataidot
 tiedonhakua eri lähteistä (kirjasto, internet)
 tiedon luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi
 kriittinen suhtautuminen mediaan

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
 yleiskieli, arkikieli, murteet
 sanaluokkien kertaus
 nominien taivutus: yleissijat ja paikallissijat
 verbien taivutus: persoonamuodot
 lauseen pääjäsenet: subjekti, predikaatti ja objekti 
 kokonaisteoksia ja niiden juonen referointia 
 tekstinäytteiden tarkastelua

7. LUOKKA

Vuorovaikutustaidot
 perustietoa vuorovaikutuksesta
 puheviestijän perustaitoja: valmistautuminen, kuunteleminen, osallistuminen, havain-

nollistaminen, palaute
 yksilö- ja paritehtäviä 
 ryhmätyön periaatteita ja ryhmässä työskentelyä 
 omien viestintätottumusten ja –taitojen arviointia

Tekstinymmärtäminen
 ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelua
 erilaisia lukutapoja: silmäilevä, etsivä, sana- ja asiatarkka sekä päättelevä 
 asia- ja fiktiiviset tekstit 
 kertova, kuvaileva ja selostava tekstityyppi 
 luetusta kirjoittaminen ja kertominen
 kaunokirjallisuuden päälajeihin tutustumista
 lukemaan innostamista ja lukukokemuksen jakamista
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Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
 tekstin kirjoittamisen vaiheet: sisällön suunnittelu, jäsentely, kirjoittaminen, palaute, 

viimeistely
 erilajisten tekstien kirjoittamista: kirjoitelma, kertomus, kuvaus, dialogi, uutinen ja 

aineistoteksti
 kirjakielen käytänteiden ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
 yleispuhekielen ja kohteliaitten ilmaisutapojen harjoittelua
 suullisia kertomuksia ja pieniä draamaesityksiä

Tiedonhankintataidot
 kirjastojen käyttötaidot
 kirjastoluokitus ja kirjastojärjestelmä
 tiedonhakuprosessin varmentaminen
 tiedonhakua eri lähteistä 
 tiedon luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi
 muistiinpanojen tekeminen

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
 puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot
 kaunokirjallisuuden erittelyssä tarvittavat pääkäsitteet: juoni, kertoja, näkökulma, hen-

kilöt, miljöö, aihe ja teema
 erilajisten lyhyiden tekstien erittelyä ja tulkintaa
 kokonaisteoksia ja niiden esittelyä eri tavoin

Kielioppi
 sanaluokat
 sijamuodot, aikamuodot, persoonamuodot
 iso ja pieni alkukirjain
 virke, lause ja sivulause
 välimerkkejä

8. LUOKKA

Vuorovaikutustaidot
 yksilö-, pari- ja ryhmäviestintätehtäviä
 viestintärohkeuden vahvistamista
 omien näkemysten esittäminen ja puolustaminen 
 omien viestintä- ja mediankäyttötottumusten sekä –taitojen arviointia

Tekstinymmärtäminen
 luku- ja kuuntelu- ja arviointitaitojen vahvistamista
 tekstien verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen tarkastelua tekstien merki-

tyksen rakentajina  
 mediatekstit, ohjaavat ja vaikuttamaan pyrkivät tekstilajit
 erilajisten kaunokirjallisten tekstien vertailua ja tulkintaa
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 kaunokirjallisuus elämysten antajana

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
 tekstintekoprosessin vakiinnuttamista
 jaksotus-, aloitus- ja päätäntätaidon varmentamista
 kirjakielen käytänteitä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
 erilajisten tekstien kirjoittamista: referaatti, yleisönosastokirjoitus, ilmoitus, novelli
 keskusteluja, väittely, haastattelu

Tiedonhankintataidot
 tiedonhankintataitojen syventämistä ja varmentamista

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
 kokonaisteoksien esittelyä ja  tekstinäytteiden erittelyä ja tulkinta
 muita kulttuurikokemuksia ja niiden erittelyä mahdollisuuksien mukaan  

Kielioppi
 modukset
 lauseenjäsennys
 yhteen ja erikseen kirjoittaminen
 lukusanojen käyttäminen ja taivuttaminen

9. LUOKKA

Vuorovaikutustaidot
 sopivan kielimuodon valinta eri viestintätilanteissa
 omien näkemysten esittämistä ja ilmaisutapojen kehittämistä
 puheenvuorolajien ja ilmaisutapojen monipuolistamista eri viestintätilanteissa
 omien viestintä- ja mediankäyttötaitojen kehittämistä ja arviointia
 tekstien ilmaisutavat ja niiden yhteys viestinnän tavoitteeseen, välineeseen ja muuhun 

viestintätilanteeseen

Tekstinymmärtäminen
 suomalaisen kirjallisuuden keskeisten teosten tutkimista ja tulkintaa
 pohtivat ja kantaa ottavat tekstityypit
 kulttuurissa keskeisten tekstilajien tunnistamista ja tekstien tarkastelua rakenteellisina 

ja merkityksellisinä kokonaisuuksina
 teksteihin kätkeytyvien näkemysten, arvojen ja asenteiden etsimistä

Puhe-esitysten ja kirjoitelmien laatiminen
 tekstintekoprosessin varmentaminen, ilmaisukeinojen monipuolistaminen, aineiston 

pohjalta kirjoittaminen
 kirjakielen käytänteitä ja oikeinkirjoituksen vakiinnuttamista
 erilajisten tekstien kirjoittamista: pohtiva kirjoitelma, arvostelu, tutkielma
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 erilaisia suullisia esityksiä, esim. esitelmä

Tiedonhankintataidot
 tiedonhankintataitojen syventämistä ja varmentamista
 lähteiden merkitseminen 

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin
 kielten moninaisuuden taustaa 
 äidinkielen merkitys
 maailman kielet, suomen sukukielet
 suomen kirjakielen kehitys, kielen vaihtelu 
 suomen kielen ominaispiirteet, sanasto
 kansanrunous ja Kalevala
 suomalaisen kirjallisuuden vaiheita, keskeisiä kirjailijoita ja teoksia
 romanttisten, realististen ja modernististen tekstien tuntomerkkejä
 kokonaisteoksia, tekstinäytteiden erittelyä ja tulkintaa
 muiden kulttuurikokemusten jakamista ja erittelyä mahdollisuuksien mukaan

Kielioppi
 lauseenvastikkeet
 suomen kieliopin keskeisten kohtien kertaus

ARVIOINTI

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä 

että yksin esiintyessään
 osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
 osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintäti-

lanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja 
perusteluja

 edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun 
asioista ollaan eri mieltä

 tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon vies-
tintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän 
pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi

 pystyy havainnoimaan ja arvioimaan omia äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan pa-
lautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa 
palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä. 

Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 

väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin koke-
muksiinsa ja ajatuksiinsa

 tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
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tekstiympäristössä
 lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa 

käyttäen
 erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
 tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
 osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perus-

telut
 pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan 

henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä
 osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
 tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 

ilmaisuun
 pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista kei-

noista
 pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, 

käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä 
tekstin tarkoitukseen ja sävyyn

 pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoi-
dessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
  

Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän
 osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti 
 välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne
 tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä 
 tuottaessaan
 kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olen-

naisen;
 hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
 pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa ku-

vauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, 
yleisönosasto-kirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä

 pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin 
hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä

 osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja 
 rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tar-

peen
 mukaan tiivistää tekstiään
 soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskei-

noista
 ja oikeinkirjoituskäytänteistä
      

Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
 on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
 löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa pe-

rustella valintojaan
 on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 

tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kaleva-
lan runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin 
yhteisesti sovitun määrän
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 tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden 
klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia

 pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
 osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on 

tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen 
keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemi-
insa kieliin; 

 hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
 tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
 tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten jou-

kossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, 
hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. 

Oppilaan kielioppitaidot
 oppilas hallitsee suomen kielen keskeisen kieliopin ja osaa käyttää ja soveltaa sitä su-

juvasti myös käytännössä
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7.2.2  SUOMI TOISENA KIELENÄ

Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, opetetaan tarvittaessa suomea toisena kielenä 
osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän sijaan. Oppilas 
opiskelee soveltuvin osin ja oppilaan suomen kielen taidot huomioiden suomi äidinkielenä 
oppimäärän mukaan osa-aikaisen S2 tai erityisopetuksen tuella. Oppilaalle voidaan 
tehdään oppimissuunnitelma suomen kielen opiskeluun. Arvioinnissa huomioidaan hänen 
edistymisensä oman oppimissuunnitelman tavoitteissa.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa 
perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla 
kielitaidon osa-alueilla, pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen 
oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. 

Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline 
koko kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä 
edellyttää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä 
-oppimäärän tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja 
opetuksessa otetaan huomioon myös muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja 
sanastoa. 

Tavoitteita asetettaessa ja sisältöjä valittaessa otetaan huomioon oppilaan 
kokonaistilanne, kuten ikä, kielitaito sekä koulu- ja kokemustausta. Opetuksen lähtökoh-
tana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee. Opetuksessa 
painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoittele-
minen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan kulttuuritietouden 
lisäämiseen. 

Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan niin, että oppilas saa mahdollisuuden omaksua 
sellaisia oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti hyödyntämään koulussa 
ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurillista ainesta. Opetuksessa 
hyödynnetään kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön tarjoamia viestintä tilanteita 
sekä oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niistä.

Suomen kristillisessä yhteiskoulussa S2-opetusta annetaan  ensisijaisesti oppilaan 
omassa perusopetusryhmässä äidinkielenopetuksen yhteydessä. Suomen kieli on sekä 
oppimisen väline että oppimisen kohde. Tarvittaessa S2-opetusta annetaan myös koulua-
jan ulkopuolella pienryhmässä.

TAVOITTEET

Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa
 ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä ai-

hepiireistä ja saamaan hyvin selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä 
radio- ja televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu

 selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään 
puheessaan eron keskeisten puheen rekisterien välillä

 ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan 
itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään sen 
avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä
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 kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan kirjal-
lisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina sekä käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun kielen 
rekisteriä

 kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan
 käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, tunnistamaan 

omia oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä tarkoituksenmukais-
emmiksi

 arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä
 kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen 

ulkopuolella
 vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan suomal-

aisessa kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja arvosta-
maan molempia kulttuureita.

SISÄLLÖT

Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan
 henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät; vuoden- ja vuorokaudenajat sekä sää; 

koti ja asuminen; koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, opettajat ja 
muu henkilökunta; ruokailu ja puhtaus; ihmisen keho ja vaatetus; julkiset tilat ja palve-
lut, kuten kauppa, liikenne ja terveydenhoito; maaseutu- ja kaupunki; luonto; vapaa-
aika, kulttuuri ja urheilu, matkailu; tiedotusvälineet

 eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja alakäsit-
teet

 juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -tapah-
tumat; arjen perinne ja elämänmuoto

Rakenteet ja kielitieto
 äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen; kirjoitus- 

ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet 
 kielen rakenteista keskeisimmät; sanaluokat ja niiden taivuttaminen; verbityypit ja 

tärkeimmät nominityypit; sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset pääp-
iirteissään; lauseenjäsenten tunnistaminen; nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden 
tunnistaminen; lausetyypit; sanojen johtamisen pääperiaatteet; välimerkit ja oikeinkir-
joitus

 sana, lause, virke; sidoksisuus; erilaisten tekstilajien päätyypit
 puhutun ja kirjoitetun kielen ero; puhutun kielen vaihtelu
 suomi maailman kielten joukossa

Lukeminen ja kirjoittaminen
 suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne -vastaavuus, tavutus, pien- ja suu-

raakkoset, tyyppikirjaimet
 mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten ennakointi, 

päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä
 tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin
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Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus
 ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, sana-

laskut kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset
 keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden 

päävaiheet
 mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri
 kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta
 tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot
 puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja päättämi-

nen, mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan palau-
tekäyttäytyminen

 kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, 
esittäytyminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen

 omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen
 puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai se-

littämällä
 neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen
 

Kielenopiskelutaidot
 oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa tuotok-

sissa, pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä harjoittelutapana, 
merkityksen päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen, 
oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen, oman kielitaidon arviointi

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8
  
Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otet-
tava huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen. Kielitaidon 
lisäksi arvioidaan oppilaan kulttuuri- ja osaamistaitoja. 

Kielitaito
Kielen osaamisen taso arvioidaan 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 5) 
mukaan: B1.1–B1.2

Kulttuuritaidot
Oppilas
 tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja
 ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä
 ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa.

Kielenopiskelutaidot
Oppilas
 on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työta-
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poja.
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7.3  TOINEN KOTIMAINEN KIELI B 1 -RUOTSI

Ruotsin kielen opetus antaa oppilaille valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön 
maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Opetuksen 
tehtävänä on totuttaa oppilas  käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvostamaan 
Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa.

Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perus-
taidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien 
välisen toimintakyvyn kehittymistä.

Ruotsin kielessä sovelletaan ajanmukaisia ja monipuolisia opiskelu- ja opetusmenetel-
miä. Oppilaiden erilaisuus ja yksilöllisyys otetaan huomioon. Pari- ja ryhmätyöskentelyn 
avulla voidaan tarjota mahdollisuuksia kielitaidon tehokkaaseen harjoittamiseen. Erilais-
ten työskentely-menetelmien ja –välineiden avulla pyritään monipuolistamaan opetusta ja 
tarjoamaan virikkeitä oppilaille. 

7. LUOKKA
2 viikkotuntia

TAVOITTEET

Opetuksen tavoitteena on suullisen ja kirjallisen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin 
kielen perustaidon saavuttaminen. Opetukseen kuuluu keskeisiä sisältöjä ruotsinkielis-
estä ja pohjoismaisesta kulttuurista. 

Kieli
Oppilas oppii kommunikoimaan ruotsiksi kaikkein tavallisimmissa arkielämän yksinker-
taisissa viestintätilanteissa. Oppilas oppii ymmärtämään yksinkertaista nuoren elämään 
läheisesti liittyvää tekstiä ja puhuttua kieltä sekä kirjoittamaan itseään koskevista asioista 
lyhyitä yksinkertaisia lauseita. Oppilas tutustuu pienimuotoisesti ruotsinkieliseen Raamat-
tuun. 

Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan Pohjoismaiden nimet ja liput sekä pääkaupunkien nimet. Oppilas 
saa yleistietoa Pohjoismaista ja oppilas oppii erottaa suomenruotsin ja ruotsinruotsin erot. 

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii suunnittelemaan omaa oppimistaan ja tavoitteitaan sekä käyttämään eri-
laisia työskentelytapoja (itsenäinen työskentely, parityöskentely ja ryhmätyö). Oppilas op-
pii käyttämään erilaisia tiedonhankintavälineitä ja arvioimaan omaa työskentelyään. Oppi-
las oppii harjoittelemaan tekstin opettelemista sana- ja kuvavihjeiden avulla. 
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SISÄLLÖT

Aihepiirit
 minä itse ja perhe
 arkiset viestintätilanteet
 tutustuminen ruotsalaiseen kulttuuriin ja Pohjoismaihin 
 numerot, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja värit
 asuminen, lähiympäristö, omat tavarat ja eläimet
 ulkonäkö, harrastukset ja vapaa-aika
 ruoka, matkailu, juhlapäivät

Viestintästrategiat
 tervehdykset ja esittely
 itsestä ja omasta musiikkimausta kertominen
 ulkonäön kuvailu
 harrastuksista ja ulkonäöstä kertominen
 mielipiteen ilmaiseminen
 asiointi kahvilassa, lippumyymälässä ja postissa
 ruokakeskustelu ja lomasuunnitelmista keskustelu 

Puhuminen
 mallin perässä toistaminen
 kappaletekstin lukeminen mallin perässä ja/tai parin kanssa
 suulliset pariharjoitukset
 erilaiset kielipelit ja -leikit 

Kuullun ymmärtäminen
 tunnistamistehtävät
 kysymyksiin vastaaminen kuullun perusteella
 lauseiden/virkkeiden täydentäminen tai niihin reagoiminen kuullun perusteella
 kuullun selostaminen omin sanoin suomeksi
 kuullusta piirtäminen

Tekstin ymmärtäminen
 tekstin sisällön kertominen omin sanoin suomeksi
 oikein/väärin-väittämiin reagointi
 sisältökysymysten tekeminen ja niihin vastaaminen suomeksi/ruotsiksi
 monivalinta- ja aukkotehtävät tekstin sisällöstä
 tekstin tapahtumien laittaminen oikeaan järjestykseen 

Kirjoittaminen
 läksytekstin tai sen uusien sanojen kirjoittaminen vihkoon 
 aukko- ja täydennystehtävät
 sanelutehtävät
 kirjoittaminen kuva- tai sanavihjeiden avulla
 lauseiden jatkaminen loogisesti
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 annetusta otsikosta kirjoittaminen
 kysymyksiin vastaaminen sekä kysymysten laatiminen
 sanaperheiden keruu
 lyhyiden omien tuotosten kirjoittaminen tarvittaessa apuvälineitä käyttäen 

Rakenteet
 substantiivit: yksikkö ja monikko
 adjektiivit: yksikkö ja monikko
 pronominit: persoonapronominit, omistuspronominit
 genetiivi 
 lukusanat
 verbit: preesens, apuverbit 
 lauseoppi: toteamus- ja kysymyslauseen sanajärjestys, kielteinen lause
 prepositiot: yleisimmät prepositiot 

ARVIOINTI

Vieraissa kielissä arvioidaan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja taitoja niin 
ymmärtämisessä kuin tuottamisessakin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja 
rakenteiden hallinnan monipuolisuuteen, tuotetun puheen tai tekstin yhtenäisyyteen, kieli-
taidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Oppilaan asenne kieltenopiskelua kohtaan muodostaa tärkeän osan arviointia. Oppilaan 
tuntiaktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen otetaan myös huomioon arvioinnissa. Myös 
harrastuneisuus otetaan arvioinnissa huomioon. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan itse 
omaa oppimistaan. Arvioinnin välineinä käytetään kokeita, sanakokeita, lyhyitä kirjoitel-
mia, esitelmiä ja projektitöitä. 

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Kuullun ymmärtäminen (taulukko A1.2)

 Ymmärtää rajallisen määrän sanoja ja lyhyitä lauseita ja kehotuksia, jotka liittyvät 
henkilökohtaisiin asioihin ja välittömään tilanteeseen.

 Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yksinkertaisiakin lausumia ilman selviä ti-
lannevihjeitä.

 Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa, näyttämistä ja käännöstä

Puhuminen (taulukko A1.1)

 Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaiku-
tus on puhekumppanin varassa ja puhuja turvautuu ehkä äidinkieleen tai eleisiin.

 Puheessa voi olla pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia.
 Osaa hyvin suppean perussanaston ja joitakin opeteltuja vakioilmaisuja.
 Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaava-

maiset ilmaisut voivat olla melko virheettömiä. 

71



Luetun ymmärtäminen (taulukko A1.2)

 Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät 
välittömiin tilanteisiin.

 Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudel-
leen.

 Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes hyvin ennustettavassa yhtey-
dessä on rajallinen. 

Kirjoittaminen (taulukko A1.2)

 Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin ilmaisuin. 
 Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset 

perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.
 Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmaisuja. 

Arvioinnin tulee perustua sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 

8. LUOKKA
2 viikkotuntia

TAVOITTEET

Kielitaito
Oppilas oppii 
 selviytymään suullisen kielitaitonsa avulla häntä itseään koskettavissa tilanteissa, 

joissa aiheina ovat mm. koulusta ja opiskelusta kertominen, lomamatkan suunnittelu 
ja lomasta kertominen, ulkonäön kuvaileminen, terveydentilasta kertominen, ravinto-
lassa asioiminen sekä liikennevälineillä matkustaminen.

 ymmärtämään edellisiä aiheita käsittelevää puhetta ja tekstiä
 kirjoittamaan opituista aiheista. 

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii 
 yleistietoa Pohjoismaista
 lisää Ahvenanmaa-tietoutta
 tietoa Tanskasta ja Norjasta
 lisää ruotsalaisten ja suomalaisten juhlien vietosta
 suomenruotsin ja ruotsinruotsin ääntämiseen liittyviä eroja.

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii 7. luokan tavoitteiden lisäksi
 käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa apuna opiskelussaan
 käyttämään sanakirjaa
 tutustuu hengelliseen sanastoon Raamatun ja hengellisten laulujen avulla 
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 kertamaan ja hakemaan itsenäisesti jo opittua tietoa oppikirjan kielioppikoosteesta
 strategioita helpottamaan puheen ja luetun tekstin ymmärtämistä. 
SISÄLLÖT

Tilanteet ja aihepiirit
 koulu ja kouluaineet
 ulkonäön kuvailu
 säätilat
 puhelinsanastoa
 kulkuvälineet
 ruokalistat
 elämä maalla ja kaupungissa
 tietokone ja puhelin 
 seurakunta

Viestintä
 koulusta ja lomasta kertominen 
 matkustaminen (matkaliput, ruokailu ravintolassa)
 asuminen maalla ja kaupungissa, lähiympäristö
 lyhyiden kirjallisten viestien laatiminen, nykyviestimet
 harrastukset: musiikki, retkeily
 terveys/ sairaus

Rakenteet 
7. luokalla opittujen rakenteiden lisäksi
 Verbit: imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, det finns-rakenne
 Adjektiivit: adjektiivin vertailu, adjektiivin t-muoto tapaa ilmaisemassa
 Pronominit: persoonapronominien objektimuodot, man
 Lukusanat: järjestysluvut, päiväykset ja vuosiluvut, lisää kellonaikoja
 Prepositiot: lisää prepositioita, ajanmääreitä
 Lauseoppi: rinnastus- ja alistuskonjunktioita, sivulause, lyhyet vastaukset kaikkien 

verbien kanssa

Viestintästrategiat
 kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
 oman kielenkäytön tarkkailu
 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
 joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron 

aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen sekä pa-
lautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö 
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HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 8. LUOKALLA

Kuullun ymmärtäminen (taulukko A1.3)

 Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilökohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä oh-
jeita, pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskusteluissa tilanneyhteyden tukemana.

 Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittömiin tilanteisiin tai omaan kokemukseensa 
liittyviä keskusteluja.

 Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle 
kohdennettua yleiskielistä puhetta.

Puhuminen (taulukko A1.2)

 Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia 
perustietoja käsittelevissä vuoropuheluissa. Tarvitsee usein puhekumppanin apua. 

 Puheessa on taukoja ja muita katkoksia. 
 Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtämisongelmia.
 Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja pe-

ruskieliopin aineksia.
 Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.  

Luetun ymmärtäminen (taulukko A1.3)

 Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntemattomia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä vies-
tejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai annetaan yksinkertaisia oh-
jeita.

 Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, 
säätiedotukset). 

 Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hyvin hidasta.

Kirjoittaminen (taulukko A1.2)

 Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin ilmaisuin. 
 Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kirjaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset 

perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.
 Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmaisuja. 

9. LUOKKA
2 viikkotuntia

TAVOITTEET

Kielitaito
Oppilas oppii 9. luokan aikana 
 suullisen kielitaitonsa avulla selviytymään ruotsiksi häntä itseään koskettavissa tilan-
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teissa, joissa aiheina mm. koulutus- ja ammattisuunnitelmat, media, ympäristö ja kan-
sainvälisyys

 ymmärtämään edellisiä aiheita käsittelevää puhetta ja tekstiä
 kirjoittamaan opituista aiheista. 

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii 
 lisää tietoa Ruotsista
 tietoa Islannista
 pohjoismaisia ruokaperinteitä
 pohjoismaisen taiteen keskeisimpiä nimiä 

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii 7. ja 8. luokan tavoitteiden lisäksi 
 hakemaan uutta tietoa myös itsenäisesti esitelmää varten 

SISÄLLÖT

Tilanteet ja aihepiirit
 media (TV, kirjat, lehdet, Internet)
 ympäristö
 koulutus ja ammatinvalinta
 kansainvälisyys
 rahankäyttö
 Raamattu  

Rakenteet 
7. ja 8. luokalla opittujen rakenteiden lisäksi
 Verbit: refleksiiviverbit, 1. konditionaali, att + infinitiivi, futuurin ilmaiseminen
 Pronominit: lisää pronomineja
 Prepositiot: lisää prepositioita, adjektiiveja ja verbejä joihin liittyy prepositiot

Viestintästrategiat 
 kielellinen tai tilannevihjeisiin pohjautuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi
 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen
 oman kielenkäytön tarkkailu
 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla
 joidenkin suulliselle vuorovaikutukselle ominaisten ilmausten, kuten puheenvuoron 

aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron ottamiseen ja ylläpitämiseen sekä pa-
lautteen antamiseen liittyvien ilmausten käyttö 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Kielen osaamisen taso 9. luokan taitokuvausasteikon mukaan: 

Kuulun ymmärtäminen A2.1
 Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua aiheista, 

jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä.
 Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja 

viestien (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tv-
uutisissa.

 Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi 
puhuttua yleiskielistä puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa. 

Puhuminen A1.3
 Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista 

vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua. 
 Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset hyvin ilmeisiä.
 Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia.
 Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja pe-

rustason lauserakenteita.
 Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon kielioppivirheitä.

Tekstin ymmärtäminen A2.1
 Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä (yksi-

tyiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita).
 Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta 

tekstistä. Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen 
päättelyyn kontekstin avulla.

 Lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta. 

Kirjoittaminen A1.3
 Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutummissa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpeisiin 

ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. 
 Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yk-

sinkertainen sanelu).
 Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai 

konkreettisiin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa muutamia yksinkertaisia virkkeitä.
 Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä.

Taitotaso A1.3 edustaa toimivaa alkeiskielitaitoa eli suppeaa viestintää kaikkein yksinker-
taisimmissa tilanteissa. Taso A2.1 kuvaa peruskielitaidon alkuvaihetta, jossa oppilas sel-
viytyy välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeista ja onnistuu lyhyessä ker-
ronnassa. 
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Kulttuuritaitojen osalta oppilaan tulee tuntea oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä 
suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia juuria. 
Oppimaan oppiminen: oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työta-
poja. Oppilas on oivaltanut kielten opiskelussa välittömän sinnikkään viestinnällisen har-
joittelun merkityksen. 

7.4  VIERAAT KIELET

7.4.1  A1 -KIELI ENGLANTI

VUOSILUOKAT 1 - 2

Alkuopetuksen englannin kielen opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostusta  englan-
nin kieleen. Englannin opetusta integroidaan mahdollisuuksien mukaan muihin oppiainei-
siin toiminnallisesti ja leikinomaisesti. 

Opetus liittyy oppilaan kokemusmaailmaan ja ympäristöön. Käsiteltäviä asioita voivat olla 
mm: värit, numerot (1-10), viikonpäivät, eläimet, lelut, ruoat, harrastukset, tervehtiminen, 
itsensä esittely, kiittäminen ja anteeksi pyytäminen. Voidaan opetella yksinkertaisia lau-
luja, leikkejä ja loruja. 

VUOSILUOKAT 3 – 6

TAVOITTEET

 oppilas saavuttaa kehittyvän alkeiskielitason puhumisessa, kirjoittamisessa ja 
ymmärtämisessä

 oppilas käsittelee ajankohtaisia opiskeltavan kielen ilmaisuja oppilaan jokapäiväisessä 
elämässä (uutiset, mainokset, tietokonekieli, elokuvat jne.)

 oppilas tutustuu myös kristilliseen kieliainekseen
 kehittää oppilaan opiskelutaitoja, vastuunottoa opiskelusta ja itsearviointikykyä
 ohjata oppilasta mielekkäisiin kielenkäyttötilanteisiin
 luoda oppilaalle myönteinen asenne kielen opiskelua ja kulttuuria kohtaan
 totuttaa oppilasta käyttämään kielitaitoaan rohkeasti ja edellytystensä mukaisesti
 kasvattaa oppilasta kunnioittamaan toista ihmistä eri kulttuurissa ja eri tilanteissa
 avartaa oppilaan näkökulmia omaan kieleen ja kulttuuriin
 ohjata oppilasta ymmärtämään, että kielen opiskelu vaatii pitkäjänteistä ja monipuol-

ista osaamista
 monipuolisen viestintätaidon kehittyminen oppilaalle erikielisessä tilanteessa

SISÄLLÖT

Tilanteet ja aihepiirit 
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Minä ja perheeni, koti ja koulu, vapaa-aika ja harrastukset, kristinuskon käsitteet, eläimet, 
kaupunki ja maaseutu, värit, numerot, asioiminen erilaisissa paikoissa, oman ja koh-
dekulttuurin perustiedot, suullinen viestintä, tilanteiden harjoittelu, tiedonhankinta, 
draama, musiikki, liikunta, tietokoneet.

Rakenteet 

Kirjoitusjärjestelmä, lauseenmuodostus, sanaluokat, verbin preesenstaivutus, artikkelit, 
tavallisimmat prepositiot, persoonapronominit, adjektiivien vertailu, menneestä ajasta ker-
tominen.

Viestintästrategiat 

Sosiaalinen vuorovaikutus (toiminnan ohjaus, mielipiteiden, asenteiden ja tunteiden il-
maisu, tiedon hankkiminen ja välittäminen), kielen perusvalmiudet suullisen viestin väl-
ittämiseen ja vastaanottamiseen, kielen ääntämisen ja perusteiden tunteminen, intonaa-
tion, kirjoitus- ja äänneasujen erilaisuuden ymmärtäminen. Englantia omana äidinkie-
lenään puhuvia pyritään kutsumaan vierailijoiksi.

Arviointi

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan kiinnostus, ahkeruus, tunnollisuus, yrittäminen, ak-
tiivisuus ja opetuksen seuraaminen oppitunneilla sekä oppilaan vastuunottaminen opiske-
lusta, halukkuus yhteistyöhön ja esiintymiset näytelmä- ym. projekteissa. Arvioinnin tar-
koituksena on antaa oppilaalle, hänen vanhemmilleen ja opettajalle tietoa oppilaan tai-
doista, tiedoista ja harrastuneisuudesta sekä kasvattaa oppilasta vastuullisuuteen opin-
noista ja kannustaa parantamaan tarvittavia osa-alueita. Arvioinnissa seurataan oppilaan 
osaamista ja seurataan hänen yksilöllistä kehitystään eri osa-alueilla. Päähuomio on 
kuullun ja luetun kielen ymmärtämisessä ja suullisessa tuottamisessa. Suullista tuotta-
mista arvioidaan tuntityöskentelyn yhteydessä sekä tarvittaessa suullisin kokein. Kuullun 
ja luetun ymmärtämistä ja tuottamista testataan kirjallisilla kokeilla. Kokeilla arvioidaan 
oppilaan aktiivista ja passiivista sanavarastoa, fraseologiaa eri tilanteissa sekä kielen 
rakenteiden ja kieliopin hallintaa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioimaan työskente-
lyään ja edistymistään.

3. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
 keskustelua kaikkein tavallisimmissa tilanteissa puhekumppaninsa kanssa
 ymmärtämään arkielämän rutiinitapahtumien keskeisimmän sisällön puhutussa tai kir-

joitetussa muodossa
 arvioimaan työskentelyään
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Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategiat
Tervehtiminen, esittäytyminen, iän kertominen ja kysyminen, toiminnan kuvailu, ihmisten, 
asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu, oman ympäristön esittely, ostotilanne. puhe-
linkeskustelu, luokkahuone- ja opiskelufraasit

Sanasto ja aihepiirit 
Koulutarvikkeet, lukusanat 1-100, värit, eläimiä, tunteita, koti, huoneita, ruokia ja juomia, 
ympäristö

Oppimaan oppimisen taidot
Opiskelutaidot, sanaston omaksumisen harjoitteleminen, sanojen tunnistaminen kirjoite-
tussa ja puhutussa muodossa, kielipelit, kielileikit, laulut, tavallisimmat äännemerkit, kie-
lelle ominainen lauserytmi, itsearviointia.

Rakenteet
Be, can ja have -verbit, keskeisiä verbejä perusmuodossa, adjektiiveja, käskeminen ja 
kieltäminen, monikko, s-genetiivi, persoonapronomineja, prepositioita

Arviointi

Kolmannen luokan arvioinnissa kiinnitetään huomiota joidenkin kuudennen luokan hyvän 
osaamisen kuvausten edellyttämien taitojen osaamiseen seuraavasti:

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän puheen pääsisällön

Puhuminen
Oppilas
 osaa kertoa lyhyesti itsestään
 osaa rajallisen joukon ulkoa opeteltuja ilmauksia

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän tekstin pääsisällön

Kirjoittaminen
Oppilas 
 osaa kirjoittaa tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konk-

reettisiin tarpeisiin

4. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
 toimimaan kohteliaasti kommunikoidessaan kohdekulttuurin edustajien kanssa
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 viestimään luontevalla tavalla kohdekulttuurinsa arkitilanteissa
 arvioimaan työskentelyään

Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategia 
Kolmannen luokan tilanteiden vahvistaminen, haastatteleminen, matkustaminen, kou-
lupäivästä, harrastuksista ja vapaa-ajasta kertominen, tien neuvominen

Sanasto ja aihepiirit 
Edellisen vuosiluokan aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kellonajat, koulu ja opet-
tajat, viikonpäivät, vaatteet, harrastussanat, maiden nimiä, säätiloja, lukusanat, ammat-
teja, kohdemaan kulttuuria

Oppimaan oppimisen taidot 
Sanaston laajentaminen, pienimuotoista tekstin ja kuullun ymmärtämistä, kielipelit ja 
-leikit, laulut ja lorut, reagointia ohjatuissa tilanteissa, sanelua, itsearviointia ja tavoitteen 
asettelua

Rakenteet 
Edellisten vahvistaminen, päälauseiden muodostamista, kysymyksen muodostaminen, 
kestopreesens, do- ja does-apuverbit, yleispreesens, artikkelit a ja an, adjektiivien ver-
tailua, epäsäännölliset monikot, prepositioita

Arviointi

Neljännen luokan arvioinnissa kiinnitetään huomiota joidenkin kuudennen luokan hyvän 
osaamisen kuvausten edellyttämien taitojen osaamiseen seuraavasti:

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän puheen pääsisällön
 ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään koskevien viestien pääsisällön

Puhuminen
Oppilas
 osaa kertoa lyhyesti itsestään
 osaa rajallisen joukon ulkoa opeteltuja ilmauksia
 selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän tekstin pääsisällön

Kirjoittaminen
Oppilas 
 osaa kirjoittaa tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konk-
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reettisiin tarpeisiin
 osaa kirjoittaa yksinkertaisia lauseita

5. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
 tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan
 tutustumaan alustavasti oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja 

eroihin
 arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita

Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategia 
Aikaisemmin opittujen asioiden vahvistaminen, matkustaminen, nähtävyydet, henkilötieto-
jen kysyminen ja antaminen, aakkoset, ohjeiden antaminen ja noudattaminen

Sanasto ja aihepiirit
Edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kuvaileminen ja vertailu, sairaudet, 
asuminen, ikäkaudelle ominaisia harrastuksia ja vapaa-ajanviettotapoja, kirjeen tai ly-
hyehkön viestin kirjoittaminen, tutustuminen englanninkieliseen Raamattuun ja kristil-
liseen sanastoon

Oppimaan oppimisen taidot 
Edellisten lisäksi vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista, syvempää kielen sääntöihin 
tutustumista ja niiden soveltamista, itsearviointia ja tavoitteen asettelua

Rakenteet 
Edellisten vahvistaminen, preesensin vahvistaminen, there is/there are-rakenne, kom-
paratiivi ja superlatiivi, pronominien possessiivi- ja objektimuodot, järjestysluvut

Arviointi

Viidennen luokan arvioinnissa kiinnitetään huomiota joidenkin kuudennen luokan hyvän 
osaamisen kuvausten edellyttämien taitojen osaamiseen seuraavasti:

Kuullun ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän puheen pääsisällön
 ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään koskevien viestien pääsisällön
 pystyy seuraamaan arkipäivän aiheisiin liittyvää keskustelua

Puhuminen
Oppilas
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 osaa kertoa lyhyesti itsestään
 osaa rajallisen joukon ulkoa opeteltuja ilmauksia
 selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista

Tekstin ymmärtäminen
Oppilas 
 ymmärtää yksinkertaisen arkipäivän tilanteisiin liittyvän tekstin pääsisällön
 ymmärtää yksinkertaisia viestejä (yksityiskirjeitä, arkisia käyttöohjeita)

Kirjoittaminen
Oppilas 
 osaa kirjoittaa tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konk-

reettisiin tarpeisiin
 osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä

6. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
 toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa
 käyttämään pari- ja ryhmätyöskentelyssä kielen opiskelun keskeisiä harjoittelumuotoja 

(uudet sanat ja rakenteet omissa tuotoksissa, ja sanojen ja sanontojen merkitys 
asiayhteydestä päättelemällä)

 arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa annettuihin tavoit-
teisiin

Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategia 
Edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, lomailu, matkustaminen ulkomailla, 
Suomesta kertominen kohdekielellä

Sanasto ja aihepiirit 
Edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kieli maailmalla, erilaiset kulttuurit, 
luonto, uutiset, historia, juhlat, moderni teknologia, kansainvälisyys, asiallisen ja epäasial-
lisen kielenkäytön erottaminen

Oppimaan oppimisen taidot 
Edellisten lisäksi luovien kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista, tavoitteellista kieleno-
piskelua ja itsearviointia, sanakirjojen ym. lähteiden käyttöä opiskelun tukena

Rakenteet 
Edellisten vahvistaminen, imperfekti, futuuriin ja konditionaaliin tutustuminen, of-genetiivi, 
ainesanat

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta kuudennen vuosiluokan päättyessä
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(Opetussuunnitelman liite 5)

Kieli

Kuullun ymmärtäminen (taulukko A2.1)
OPS-taitotaso: "Pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta tai seuraamaan keskustelua 
aiheista, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä. Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään kiinnostavien keskustelujen ja viestin (ohjeet, kuulutukset) ydinsisällön 
sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tv-uutisissa. Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä 
puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa."  

Puhuminen (taulukko A1.3)
OPS-taitotaso: "Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksink-
ertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin 
apua. Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä. 
Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia. Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa 
opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja perustason lauserakenteita. Alkeellisessakin 
puheessa esiintyy paljon kielioppivirheitä."

Tekstin ymmärtäminen (taulukko A2.1)
OPS-taitotaso: "Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein tavanomaisinta sanastoa sisältäviä 
tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia käyttöohjeita). Ymmärtää tekstin pääaja-
tukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa paikantaa ja 
verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn kontekstin avulla. Ly-
hyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmärtäminen on hidasta."

Kirjoittaminen (taulukko A1.3)
OPS-taitotaso:" Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa, ark-
isiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa. Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä 
(yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yksinkertainen sanelu). Osaa kaikkein tavallis-
impia sanoja ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai konkreettisiin tarpeisiin. Osaa 
kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä. Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy 
monenlaisia virheitä."

Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja.

VUOSILUOKAT 7 – 9

Oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastusten, palve-
lujen ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilas 
kartuttaa opiskelustrategioitaan ja hänen taitonsa toimia luontevalla tavalla kohdekiel-
isissä vuorovaikutustilanteissa kasvaa.
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Arviointi
Arvioinnissa huomioidaan oppilaan ahkeruus, yrittäminen, aktiivisuus, tunnollisuus koti- ja 
tuntitehtävissä sekä oppilaan vastuunottaminen opiskelusta, halukkuus yhteistyöhön ja 
esiintymiset näytelmä- ym. projekteissa. Myös oppilaan harrastuneisuus kielen opiske-
lussa otetaan huomioon. Arvioinnissa seurataan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja 
taitoja ymmärtämisessä ja tuottamisessa. Arvioinnin välineinä ovat kokeet, sanakokeet, 
kirjoitelmat, esitelmät ja projektityöt. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja raken-
teiden hallinnan laajuuteen ja virheettömyyteen sekä tuotetun puheen tai tekstin yhtenäi-
syyteen, kielitaidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin.

7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
 kommunikoimaan luontevalla tavalla arkitilanteissa
 ymmärtämään yleistietoa sisältävää selkeästi jäsennettyä puhetta ja tekstiä
 ymmärtämään kristillistä sanastoa tutustumalla mm. englanninkieliseen Raamattuun

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
 tuntemaan kohdekulttuuria lähiympäristön tasolla
 viestimään kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla yleisissä arkipäivän tilanteissa

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii
 ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan
 hankkimaan tietoa erilaisia tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen
 tarkkailemaan tietoisesti omaa kielenkäyttöään ja oppimistaan

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
 minä ja perheeni
 suhde Jumalaan ja lähimmäisiin
 harrastukset
 lähiympäristö
 koti ja koulu
 arkipäivän tilanteet
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Rakenteet
 preesens ja menneen ajan aikamuodot
 artikkelit
 genetiivi
 lauseenmuodostus

Viestintä
 arkipäivän vuorovaikutustilanteet: tutustuminen, jutustelu (small talk), säästä puhumi-

nen, tien neuvominen
 foneettisten merkkien ymmärtäminen luontevan ääntämisen ja sen myötä ymmärre-

tyksi tulemisen mahdollistamiseksi
 tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tiedonhankintaprojekteissa

Arviointi
Seitsemännen luokan arvioinnissa kiinnitetään huomiota joihinkin päättöarvioinnin hyvän 
osaamisen kuvausten edellyttämien taitojen osaamiseen seuraavasti:

Kuullun ymmärtäminen
 Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit tarpeensa. Pystyy seuraa-

maan hyvin summittaisesti selväpiirteisen asiapuheen pääkohtia.
 Pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Ymmärtää 

tavallista sanastoa ja hyvin rajallisen joukon idiomeja tuttuja aiheita tai yleistietoa 
käsittelevässä tilannesidonnaisessa puheessa.

Puhuminen
 Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä 

puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
tärkeistä asioista

 Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirhe-
istä voi koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.

Luetun ymmärtäminen
 Ymmärtää pääasiat muutaman kappaleen pituisista viesteistä jonkin verran vaativissa 

arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikataulut) sekä faktatekstejä 
(käyttöohjeet, pikku-uutiset).

 Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi 
jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä.

Kirjoittaminen
 Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.
 Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet, lappuset), jotka 

liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista 
aiheista (todellisista tai kuvitteellisista henkilöistä, tapahtumista, omista ja perheen 
suunnitelmista).

 Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettista sanastoa ja perusaikamuotoja 
sekä yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita.
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8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
 kommunikoimaan luontevalla tavalla arkitilanteissa, joihin liittyy myös jonkin verran 

yksityiskohtien kuvailua
 ymmärtämään myös laajempaa yleissanastoa sisältävää kuultua tai luettua, selvästi 

jäsennettyä tekstiä
 tunnistamaan pääkohtia englannin kielen eri varianteista
 ymmärtämään ja tuottamaan kristillistä sanastoa tutustumalla mm. englanninkieliseen 

Raamattuun

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
 tuntemaan kohdekulttuuria, sekä vertaamaan ja arvostamaan sitä omaa kulttuuritaus-

taansa vasten
 viestimään kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla yleisissä arkipäivän tilanteissa

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii
 ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan
 käyttämään kehittyneempiä opiskelustrategioita, esim. päättelemään sanoja asiay-

hteydestä ja hyödyntämään non-verbaalia palautetta vuorovaikutustilanteissa
 tarkkailemaan tietoisesti omaa kielenkäyttöään ja oppimistaan

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
 nuoren elämä ja nuorisokulttuuri
 seurakunta
 ihmissuhteet ja ihmisenä kasvaminen
 matkailu
 kohdemaiden kulttuureja

Rakenteet
 futuuri
 I konditionaali
 vaillinaiset apuverbit: can ja korvaavat ilmaisut
 relatiivi- ja refleksiivipronominit
 epäsuora kysymyslause

Viestintä
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 laajempi arkipäivän tilanteisiin liittyvä viestintätaito, esim. puhelinkeskustelut, ostosten 
tekeminen, erilaiset matkustamiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet (lentokenttä, ho-
telli)

 kehittyvä keskustelutaito: perustiedot keskustelun aloittamisesta, ylläpitämisestä ja 
lopettamisesta

Arviointi
Kahdeksannen luokan arvioinnissa kiinnitetään huomiota joihinkin päättöarvioinnin hyvän 
osaamisen kuvausten edellyttämien taitojen osaamiseen seuraavasti:

Kuullun ymmärtäminen
 Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsittelee koulussa, 

työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien lyhyt kerronta.
 Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa puhetta. 

Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja.

Puhuminen
 Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jokapäiväisistä 

puolista. Pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä.

 Ääntäminen on ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä 
esiintyy.

 Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaat-
tisia ilmaisuja. Osaa useita yksinkertaisia rakenteita.

Luetun ymmärtäminen
 Ymmärtää pääasiat ja joitakin yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä 

jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset, kirjeet, ruokalistat, aikatau-
lut) sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).

 Pystyy hankkimaan helposti ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi 
jäsennellystä muutaman kappaleen pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien 
sanojen merkityksiä niiden kieliasusta ja kontekstista.

Kirjoittaminen
 Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
 Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä to-

imista ja henkilökohtaisista kokemuksista.

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
 ymmärtämään laajempaa yleissanastoa sisältävää kuultua tai luettua, selvästi jäsen-

nettyä tekstiä
 selviytymään myös hieman vaativammista epävirallisista keskustelutilanteistä, joihin 

liittyy jonkin verran yksityiskohtia
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 ymmärtämään ja tuottamaan kristillistä sanastoa tutustumalla mm. englanninkieliseen 
Raamattuun

 tunnistamaan pääkohtia englannin kielen eri varianteista

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii
 tuntemaan kohdekulttuuria, sekä vertaamaan ja arvostamaan sitä omaa kulttuuritaus-

taansa vasten
 viestimään kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla yleisissä arkipäivän tilanteissa
 ymmärtämään arvojen kulttuurisidonnaisuuden

Oppimaan oppiminen
Oppilas oppii
 ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta opiskelustaan
 käyttämään yhä edistyneempiä opiskelustrategioita, mm.
 arvioimaan omaa työskentelyään ja tarvittaessa muuttamaan työtapojaan tehok-

kaammiksi
 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa omissa tuotoksissaan

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
 opiskelu ja työ
 ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
 monikulttuurisuus
 teknologia ja taide: musiikki, elokuvat, kirjallisuus
 abstraktimpi kristillinen peruskäsitteistö 

Rakenteet
 passiivi
 vaillinaiset apuverbit: may ja korvaavat ilmaisut
 II konditionaali
 infinitiivi ja –ing-muodon käyttö

Viestintä
 omien viestien suunnittelu ja toteutus
 kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa
 luontevan keskustelutaidon kehittyminen

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kieli

Kuullun ymmärtäminen (taulukko B1.1)
OPS-taitotaso: "Ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta, joka käsitte-
lee koulussa, työssä tai vapaa-aikana säännöllisesti toistuvia teemoja mukaan lukien ly-
hyt kerronta. Tavoittaa radiouutisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja selkeiden puhelinviestin 
pääkohdat. Pystyy seuraamaan yhteiseen kokemukseen tai yleistietoon perustuvaa 
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puhetta. Ymmärtää tavallista sanastoa ja rajallisen joukon idiomeja. Pitemmän viestin 
ymmärtäminen edellyttää normaalia hitaampaa ja selkeämpää yleiskielistä puhetta. Tois-
toa tarvitaan silloin tällöin."
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Puhuminen (taulukko A2.2)
OPS-taitotaso: "Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen jo-
kapäiväisistä puolista. Osaa osallistua rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen 
tärkeistä asioista. Voi tarvita apua keskustelussa ja vältellä joitakin aihepiirejä. Puhe on 
välillä sujuvaa, mutta erilaiset katkokset ovat hyvin ilmeisiä. Ääntäminen on ymmär-
rettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisvirheitä esiintyy. Osaa kohtalaisen 
hyvin tavallisen, jokapäiväisen sanaston ja jonkin verran idiomaattisia ilmaisuja. Osaa 
useita yksinkertaisia ja joitakin vaativimpiakin rakenteita. Laajemmassa vapaassa 
puheessa perusasioissa esiintyy paljon virheitä (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voi-
vat joskus haitata ymmärrettävyyttä."

Luetun ymmärtäminen (taulukko B1.1)
OPS-taitotaso: "Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia tekstejä (taulu-
kot, kalenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan tekstin pääaja-
tuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia. Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja 
tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen voi olla puutteellista."

Kirjoittaminen (taulukko A2.2)
OPS-taitotaso: "Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa. Osaa kirjoittaa hy-
vin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökoh-
taisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet kirjeet, muisti-
laput, hakemukset, puhelinviestit). Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisim-
mat sidoskeinot. Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä 
harvinaisemmissa rakenteissa ja muodoissa ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja."

Kulttuuritaidot
Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskinäisiä suhteita, yhtäläisyyksiä ja eroja 
sekä historiallisia juuria.

Aihekokonaisuudet englannin kielessä

Ihmisenä kasvaminen
Tutustutaan eri maiden tapakulttuuriin ja hyvän käytöksen merkitykseen ihmisten väl-
isissä suhteissa.
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Käsitellään  englannin kielen merkitystä kommunikaatiovälineenä Euroopassa ja ympäri 
maailmaa. Lisäksi  perehdytään  englanninkielisen kielialueen tapakulttuuriin ja paino-
tetaan kommunikaatiotaitoja niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Viestintä ja mediataito
Tutustutaan englanninkieliseen mediaan ja sen välittämään kuvaan yhteiskunnasta ja 
kulttuurista. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Voidaan tutustua kansainvälisiin järjestöihin ja yrityksiin, niiden toimintaan ja merkityk-
seen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Käsitellään kansainvälisiä ympäristöhankkeita.
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Ihminen ja teknologia
Tutustutaan teknisten laitteiden yleisiin englanninkielisiin termeihin ja sanastoon. 

7.4.2  A2 -KIELI SAKSA

VUOSILUOKAT 4 – 6

Vieraiden kielten opetus  antaa oppilaalle kykyä ymmärtää kohdekielistä informaatiota ja 
valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on tukea ja roh-
kaista oppilasta käyttämään kielitaitoaan ja kasvattamaan hänet ymmärtämään ja ar-
vostamaan myös muiden kulttuurien elämänmuotoa sekä arvioimaan sitä kristillisestä 
näkökulmasta. Oppilas oppii, että kieli taitoaineena ja kommunikaation välineenä edel-
lyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua.

4. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii
 kertomaan itsestään ja lähipiiristään puhekumppanin apuun tukeutuen
 ymmärtämään arkielämän rutiinitapahtumien keskeisimmän sisällön puhutussa tai kir-

joitetussa muodossa
 kirjoittamaan lyhyitä ilmaisuja kaikkein tutuimmissa arkipäiväisissä tilanteissa
 arvioimaan työskentelyään suhteessa annettuihin tavoitteisiin
 tuntemaan alustavasti kohdekulttuuria ja vertailemaan sitä omaan kulttuuriinsa
 tuntemaan kaikkein tutuimmat saksankieliset kohteliaisuusfraasit
 työskentelemään parin kanssa
 käyttämään oppikirjaa itsenäisesti

Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategiat
Rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta. Nonverbaaliseen viestintään tukeutumi-
nen suullisessa vuorovaikutuksessa. Alustavat tiedot omasta ja kohdekielisestä kulttuur-
ista.

Sanasto ja aihepiirit 
Kaikkein keskeisin oppilaan lähipiiriin, kuten kotiin ja perheenjäseniin sekä kouluun ja 
vapaa-aikaan, liittyvä sanasto.

Oppimaan oppimisen taidot
Opiskelutaidot kuten sanaston omaksumisen harjoitteleminen, sanojen tunnistaminen kir-
joitetussa ja puhutussa muodossa ja sanojen kirjoittamisen harjoitteleminen.

Rakenteet
Perustieto artikkeleista, verbien preesenstaivutuksesta, kysymyssanoista, kieltosanoista 
ja persoonapronomineista. Possessiivipronominit minun  ja sinun.
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Arviointi
Vieraissa kielissä arvioidaan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja taitoja niin 
ymmärtämisessä kuin tuottamisessakin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja 
rakenteiden hallinnan monipuolisuuteen, tuotetun puheen tai tekstin yhtenäisyyteen, kieli-
taidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Oppilaan harrastuneisuus kieltenopiskelua kohtaan muodostaa tärkeän osan arviointia. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien suorittaminen otetaan myös huomioon arvioin-
nissa. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan. Arvioinnin välineinä 
käytetään kokeita, sanakokeita, lyhyitä kirjoitelmia, esitelmiä ja projektitöitä. Arviointi pe-
rustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 

Arvioinnin pohjana neljännen vuosiluokan jälkeen voidaan käyttää seuraavia hyvää 
osaamista kuvaavia taitoja:

Kuullun ymmärtäminen
 ymmärtää yllä mainitun sanaston, lyhyitä tuttuja lauseita ja kysymyksiä tarviten paljon 

apua ja tilannevihjeitä

Puhuminen
 osaa yllä mainitun sanaston ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastaamaan itseään ko-

skeviin yksinkertaisiin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin ja eleiden avulla 

Tekstin ymmärtäminen
 ymmärtää tekstistä yllä mainitun sanaston ja joitakin lyhyitä tuttuja ilmaisuja

Kirjoittaminen
 osaa kirjoittaa lyhyen viestin yllä mainittua sanastoa ja lyhyitä tuttuja ilmaisuja 

käyttäen

Kulttuuritaidot
 tuntee joitakin oman ja saksankielisen kulttuurin eroja ja tuntee joitakin kohdekulttuur-

ille ominaisia kohteliaita ilmaisuja

Opiskelustrategiat
 osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä. Hän osaa käyttää 

ikäkauteen sopivia kieltenopiskelulle tyypillisiä työtapoja. Osaa arvioida jonkin verran 
omaa oppimistaan suhteessa tavoitteisiin

5. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii 4. luokalla esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi
 ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tek-

stin kaikkein keskeisimmän sisällön asiayhteyden tukemana
 kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyen viestin apuvälineitä käyttäen
 toimimaan kohteliaasti saksankielisen kulttuurin edustajien kanssa kommunikoides-

saan
 käyttämään alustavasti sanakirjaa ja muita tiedonhakuvälineitä
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Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategia 
Oppilas oppii syvällisemmin luokalla 4 esiin tulleita tilanteita. Lisäksi hän oppii suunnitte-
lemaan lyhyitä omia viestejä ja tukeutumaan puhekumppanin apuun suullisessa vuoro-
vaikutustilanteessa.

Sanasto ja aihepiirit
Oppilas kertaa ja syventää luokalla 4 esiin tulleita sanastoalueita ja aihepiirejä.

Oppimaan oppimisen taidot 
Edellisten lisäksi vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista, syvempää kielen sääntöihin 
tutustumista ja niiden soveltamista, itsearviointia ja tavoitteen asettelua

Rakenteet 
Luokalla 4 esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi perustieto epäsäännöllisten verbien 
preesenstaivutuksesta, perfektistä, prepositioista, monikosta, akkusatiivista ja adjektiivin 
käytöstä.

Arviointi

Vieraissa kielissä arvioidaan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja taitoja niin 
ymmärtämisessä kuin tuottamisessakin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja 
rakenteiden hallinnan monipuolisuuteen, tuotetun puheen tai tekstin yhtenäisyyteen, kieli-
taidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Oppilaan harrastuneisuus kieltenopiskelua kohtaan muodostaa tärkeän osan arviointia. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien suorittaminen otetaan myös huomioon arvioin-
nissa. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan. Arvioinnin välineinä 
käytetään kokeita, sanakokeita, lyhyitä kirjoitelmia, esitelmiä ja projektitöitä. Arviointi pe-
rustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 

Arvioinnin pohjana viidennen vuosiluokan jälkeen voidaan käyttää seuraavia hyvää 
osaamista kuvaavia taitoja:
 
Kuullun ymmärtäminen
ymmärtää edellä mainittuun sanastoon liittyviä sisältöjä tilannevihjeiden avulla.

Puhuminen
osaa yllä mainitun sanaston ja joitakin vakioilmaisuja, pystyy vastaamaan itseään ko-
skeviin kysymyksiin lyhyesti puhekumppanin avulla. Ääntäminen on vielä puutteellista.

Tekstin ymmärtäminen
osaa lukea lyhyitä yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittömiin tarpeisiin. 

Kirjoittaminen
osaa kirjoittaa yllä mainitun sanaston ja joitakin tuttuja ilmaisuja melko virheettömästi ja 
viestiä välittömistä tarpeista lyhyesti.

Kulttuuritaidot
tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin kaikkein keskeisimpiä yhtäläisyyksiä ja eroja ja 
osaa toimia kohteliaasti kohdekielisen puhujan kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilan-
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teissa.

Opiskelustrategiat
osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä. Hän osaa käyttää useita 
kielten opiskelulle ominaisia työtapoja ja arvioida jonkin verran myös kielitaitonsa eri al-
ueita. 

6. luokka

Tavoitteet

Oppilas oppii alemmilla luokilla esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi
 kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa olevissa, 

arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa
 viestimään kohdekulttuurin edustajien kanssa arkipäivän tilanteissa kohdekulttuurille 

luontevalla tavalla
 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa
 käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä
 tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioi-

maan työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita suhteessa tavoitteisiin.

Sisällöt

Tilanteet ja viestintästrategia 
Edellisten vuosien tilanteiden vahvistamisen lisäksi oppilas oppii asioimista erilaisissa ti-
lanteissa. Hän oppii myös suunnittelemaan omia viestejä ja tukeutumaan kirjallisiin 
apuneuvoihin tekstin tuottamisessa ja sen tulkitsemisessa.

Sanasto ja aihepiirit 
Oppilas kertaa ja syventää edellisinä vuosina opittuja sanastoja ja aihepiirejä.

Oppimaan oppimisen taidot 
Edellisten lisäksi luovien kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista, tavoitteellista kieleno-
piskelua ja itsearviointia, sanakirjojen ym. lähteiden käyttöä opiskelun tukena

Rakenteet 
Edellisinä vuosina esiin tulleiden rakenteiden kertaamisen ja vahvistamisen lisäksi oppi-
las oppii possessiivipronominit hänen ja sen, keskeisimmät järjestysluvut sekä perustie-
toa käskymuodoista, datiivista ja persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodoista.

Arviointi

Vieraissa kielissä arvioidaan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja taitoja niin 
ymmärtämisessä kuin tuottamisessakin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja 
rakenteiden hallinnan monipuolisuuteen, tuotetun puheen tai tekstin yhtenäisyyteen, kieli-
taidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. 
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Oppilaan harrastuneisuus kieltenopiskelua kohtaan muodostaa tärkeän osan arviointia. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien suorittaminen otetaan myös huomioon arvioin-
nissa. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan. Arvioinnin välineinä 
käytetään kokeita, sanakokeita, lyhyitä kirjoitelmia, esitelmiä ja projektitöitä. Arviointi pe-
rustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Kielitaito
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 5) mukaan:

Kuullun ymmärtämi-
nen

Puhuminen Tekstin ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

Muut kielet A1.3 Peruskielitaidon 
alkuvaihe

A 1 . 2 T o i m i v a 
alkeiskielitaito

A1.3 Peruskielitaidon 
alkuvaihe

A 1 . 2 T o i m i v a 
alkeiskielitaito

Kulttuuritaidot
Oppilas 
 tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja 
 pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän 

tilanteissa. 

Opiskelustrategiat
Oppilas 
 käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-

poja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa 
 ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työsk-

entelyään.

VUOSILUOKAT 7 – 9

A2-saksan opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7 – 9 on, että oppilaan kielitaito laajenee 
vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen sektorin 
alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa hiukan. Oppilaan taito toimia koh-
dekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa, ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle hyödyl-
lisiä oppimisstrategioita. Arvioinnissa painotetaan puhutun kielen taitoa.

Arviointi

Vieraissa kielissä arvioidaan oppilaan suullisia ja kirjallisia tietoja ja taitoja niin 
ymmärtämisessä kuin tuottamisessakin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sanaston ja 
rakenteiden hallinnan monipuolisuuteen, tuotetun puheen tai tekstin yhtenäisyyteen, kieli-
taidon sujuvuuteen ja vuorovaikutustaitoihin. 

Oppilaan harrastuneisuus kieltenopiskelua kohtaan muodostaa tärkeän osan arviointia. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus ja kotitehtävien suorittaminen otetaan myös huomioon arvioin-
nissa. Oppilasta ohjataan myös arvioimaan itse omaa oppimistaan. Arvioinnin välineinä 
käytetään kokeita, sanakokeita, lyhyitä kirjoitelmia, esitelmiä ja projektitöitä. Arviointi pe-
rustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon. 
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7. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii
 ymmärtämään yksinkertaisia viestejä ja yksinkertaisten yleiskielisten itseään kiin-

nostavien keskustelujen ydinsisällön
 selviytymään puhekumppanin avulla kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista ja 

palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
 kirjoittamaan suppeita viestejä itseensä ja lähipiiriinsä liittyvistä yksinkertaisista 

asioista
 päättelemään viestin sisällön kielellisten ja tilannevihjeiden avulla
 hyödyntämään vuorovaikutustilanteessa saatavaa palautetta.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii

 tiedostamaan oman ja kohdekielisen kulttuurin keskeiset erot ja yhtäläisyydet
 käyttämään luontevasti arkipäivän tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja
 tuntemaan saksankielisten maiden maantietoa

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii
 käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta hyödyllisiä opiskelustrate-

gioita ja työtapoja sekä käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
 hyödyntämään muita osaamiaan kieliä saksan opiskelussa
 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
 arvioimaan työskentelyään ja kielitaidon eri osa-alueita sekä itseään saksan kielen 

oppijana esim. kielisalkun avulla, asettamaan opiskelulleen tavoitteita ja tarvittaessa 
muuttamaan työtapojaan.

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
Vuosiluokilla 4 - 6 esiin tulleiden syventämisen lisäksi
 vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 matkustaminen
 julkiset palvelut
 opiskelu

Rakenteet 

Vuosiluokilla 4 – 6 opeteltujen rakenteiden kertaamisen ja syventämisen lisäksi
 tunnistaa subjektin, predikaatin ja objektin ja osaa käyttää niitä yksinkertaisissa 

lauseissa
 hallitsee säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesensmuodot, käskymuodot ja 

perfektin
 osaa substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivin ja datiivin
 osaa käyttää yleisimpiä prepositioita
 on tutustunut adjektiivien vertailuun
 tuntee pää- ja sivulauseiden sanajärjestyksen
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Arviointi

Arvioinnin yleisten ohjeiden lisäksi arvioinnin pohjana seitsemännen vuosiluokan jälkeen 
voidaan käyttää seuraavia hyvää osaamista kuvaavia taitoja:

Kuullun ymmärtäminen
 ymmärtää selkeää ja normaalia hitaampaa yleiskielistä puhetta tai keskustelua

Puhuminen
 osaa puhekumppanin avulla kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään. Viesti välittyy 

peruskieliopin puutteista ja sanaston suppeudesta huolimatta

Tekstin ymmärtäminen
 ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkien tavanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä, 

joissa käsitellään arkielämän tapahtumia ja yksinkertaisia ohjeita

Kirjoittaminen
 osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja muutamia omaan elämään tai käsiteltyihin ai-

heisiin liittyviä lauseita. Oikeakielisyydessä voi olla puutteita.

Kulttuuritaidot
 oppilas tuntee saksankielisen ja oman kulttuurin keskeiset erot ja yhtäläisyydet. Hän 

osaa luontevasti käyttää arkielämän tapakulttuuriin liittyviä ilmaisuja ja tuntee sak-
sankielisten maiden maantieteellisiä kohteita. Hän arvostaa omaa ja saksankielistä 
kulttuuria.

Opiskelustrategiat
 oppilas osallistuu aktiivisesti tuntityöskentelyyn ja ottaa vastuuta omasta oppimises-

taan. Hän osaa asettaa itselleen tavoitteita ja pystyy pari- ja pienryhmätyöskentelyyn
 oppilas osaa myös arvioida työskentelyään ja kielitaitonsa eri osa-alueita.
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8. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii luokilla 4 – 7 esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi
 ymmärtämään selkeää, yksinkertaista, normaalitempoista puhetta sekä pääajatuksen 

ja joitakin yksityiskohtia yleiskielisestä tekstistä
 selviytymään kaikkein yksinkertaisimmista keskustelu- ja palvelutilanteista ja kuvaile-

maan lähipiiriään
 kirjoittamaan suppeita viestejä ja lyhyitä kuvauksia tutuista, arkisiin kokemuksiin liitty-

vistä asioista.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii syventämään vuosiluokilla 4 – 7 esiin tulleita asioita.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii luokilla 4 – 7 esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi työskentelemään it-
senäisesti sekä kehittämään yhteistyötaitojaan niin pari- kuin ryhmätyöskentelyssä.

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
Luokilla 4 – 7 esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi terveys ja hyvinvointi.

Rakenteet
Luokilla 4 – 7 esiin tulleen ja sen syventämisen lisäksi 
 imperfekti, pluskvamperfekti ja konditionaali
 refleksiiviverbit ja infinitiivirakenteet
 epäsuorat kysymyslauseet
 adjektiivin taivutus ja alustavasti genetiivi

Viestintästrategiat
Luokilla 4 – 7 esiin tulleen lisäksi oppilas oppii
 kompensoimaan puuttuvaa kielitaitoa likimääräisillä ilmaisuilla ja
 tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään.

Arviointi

Arvioinnin yleistenohjeiden lisäksi arvioinnin pohjana kahdeksannen vuosiluokan jälkeen 
voidaan käyttää seuraavia hyvää osaamista kuvaavia taitoja:

Kuullun ymmärtäminen
 ymmärtää yksinkertaista puhetta ja pystyy seuraamaan omaan kokemukseensa liitty-

viä keskusteluja. Ymmärtää lyhyiden, itseään kiinnostavien keskustelujen ydinsisällön 
ja havaitsee aihepiirien vaihdokset esimerkiksi uutisissa.

Puhuminen
 osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipiiristään, selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista 

vuoropuheluista ja palvelutilanteista, tarvitsee joskus puhekumppanin apua. Puheessa 
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saattaa olla katkoksia.

Tekstin ymmärtäminen
 ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta 

tekstistä, osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen 
päättelyyn kontekstin avulla.

Kirjoittaminen
 osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä ja luettelomaisia kuvauksia tutuista aiheista.

Kulttuuritaidot
 osaa toimia tavallisimmissa tilanteissa saksankieliselle kulttuurille ominaisella tavalla. 

Keskeisimmän maantuntemuksen lisäksi hän tuntee jonkin verran saksankielisen al-
ueen historiaa.

Opiskelustrategiat
 osaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, asettaa itselleen tavoitteita ja arvioida 

omaa oppimistaan. Hän kykenee niin itsenäiseen kuin pari- ja ryhmätyöskentelyyn 
sekä osaa arvioida opiskelustrategioitaan ja oppimistaan kielitaidon eri osa-alueilla.

9. luokka

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä asiatietoa 
sisältävää yleiskielistä puhetta ja tekstiä ja käydä näitä aiheita käsitteleviä keskusteluja 
sekä kertomaan niistä kirjallisesti.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii luokilla 4 – 8 esiin tulleiden ja niiden syventämisen lisäksi
 viestimään ja toimimaan saksankieliseen kulttuuriin kuuluvalla tavalla arkipäivän tilan-

teissa
 tuntemaan saksankielisten maiden historiaan ja nykyaikaan liittyviä tapahtumia

Opiskelustrategiat
Luokilla 4 – 8 esiin tulleiden ja niiden syventämisen lisäksi tekemään pienimuotoisia pro-
jektitöitä itsenäisesti ja ryhmässä.

Sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit
Luokilla 4 – 8 esiin tulleiden ja niiden syventämisen lisäksi
 työ- ja elinkeinoelämä
 kestävä kehitys ja
 tiedotusvälineet.
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Rakenteet
Luokilla 4 – 8 esiin tulleiden ja niiden syventämisen lisäksi
 adjektiivin taivutus
 genetiivi
 maantieteelliset nimet
 passiivi ja futuuri sekä
 relatiivilauseet.

Viestintästrategiat
Oppilas oppii aikaisemmilla vuosiluokilla esiin tulleiden strategioiden vahvistamisen 
lisäksi käyttämään puheenvuoron aloitukseen ja lopetukseen sekä puheenvuoron 
pitämiseen liittyviä ilmaisuja.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Kielitaito 
 Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon (liite 5) mukaan:

Kuullun ymmärtämi-
nen

Puhuminen Tekstin ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

Muut kielet A2.2 Kehittyvä pe-
ruskielitaito

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe

A2.2 Kehittyvä pe-
ruskielitaito

A2.1 Peruskielitai-
don alkuvaihe

Kulttuuritaidot 
 Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.

Opiskelustrategiat
Oppilas 
 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja
 on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 

merkityksen.
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7.5  MATEMATIIKKA

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota välineitä matemaattisen ajattelun ke-
hittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetel-
mien oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan joustavaa ja täsmällistä 
ajattelu-tapaa ja ohjata oppilasta löytämään asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään luovia 
ratkaisuja ongelmiin. Opetuksessa käytetään vuorovaikutteisia menetelmiä ja herätetään 
käytäntöön liittyvää kiinnostusta ongelmanratkaisun avulla. Rationalisointia ja optimointia 
harjoitellaan matematiikan opetuksen tavoitteena.

Matematiikan merkitys  nähdään laajasti tärkeänä vaikuttajana oppilaan henkisessä kas-
vuprosessissa ja opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilasta vastuulliseen toimintaan 
sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Matematiikan opetus etenee käsitteiltään systemaattisesti luomalla kestävän pohjan sen 
käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Käytännön esimerkit ovat tärkeänä apuväli-
neenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstrak-
tiin järjestelmään. Matemaattiset käsitteet havainnollistetaan ja oppilaita rohkaistaan 
konkreettisten välineiden käyttöön, jotta laskuoperaatiot perustuvat käsitteiden 
ymmärtämiseen (esim. kymmenylitys, lainaaminen, murtoluvut). Ymmärtämisen lisäksi 
omatahtinen ja omatasoinen harjoittelu antaa vankan pohjan matemaattisten taitojen ke-
hittymiselle. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa 
matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, hyödynnetään tehokkaasti. Käytännön sov-
elluksia saadaan myös integroitaessa matematiikan opetusta muihin oppiaineisiin. Perus-
taitoja ylläpidetään silloinkin, kun opiskellaan luomakunnan lainalaisuuksia ja järjestystä, 
joita voidaan kuvata matemaattisin käsittein ja lainalaisuuksin. Tieto- ja viestintätekniikkaa 
käytetään oppilaan oppimisprosessin tukemisessa mahdollisuuksien mukaan.

VUOSILUOKAT 1 – 2 

Vuosiluokkien 1-2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, johdonmukaisen päättelyn ja yksikäsitteisen ilmaisun harjaannuttaminen, 
keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä kokemusten 
hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Oppi-
las saa onnistumisen kokemuksia haasteellisten matemaattisten tehtävien ratkaisemis-
esta.

1. LUOKKA
3 vuosiviikkotuntia

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii havainnoimaan, vertailemaan ja luokittelemaan ympäristönsä esineitä, asioita ja 

ilmiöitä sekä oppii löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia ja syy-
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seuraussuhteita 
 oppii keskittymään, kuuntelemaan, kommunikoimaan ja iloitsemaan matematiikan op-

pimisesta 
 kehittää matemaattista ajatteluaan ja käsitteistöään systemaattisesti ja monipuolisesti 
 kehittyy päässälaskutaidossa
 oppii perustelemaan ratkaisujaan ja päätelmiään mallein, kuvin, suullisesti ja kirjallis-

esti
 saa hyvän perustan lukukäsitteen ja mittaamisen käsitteen kehittymiselle.

SISÄLLÖT 

Luvut ja laskutoimitukset
 lukumäärä ja lukusana ja numerosymboli lukualueella 1-100
 lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen, lukujen hajotta-

minen ja kokoaminen konkreettisin välinein
 kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
 lukujonojen muodostaminen, kyky muodostaa lukusarjoja eteen- ja taaksepäin yhden, 

kahden, viiden ja kymmenen välein
 parilliset ja parittomat luvut
 yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 1-100 sekä laskutoimitusten välinen yhteys 
 eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: matemaattiset pelit, palikat, multilink-kuutiot, 

kymmenjärjestelmävälineet, lukusuora, laskutoimituksia päässä ja algoritmein

Algebra
 säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien hahmottaminen kuvista
 yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen

Geometria
 ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen
 kaksi- ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen, luokittelu, nimeämi-

nen, rakentaminen ja piirtäminen 
 kuvioiden jäljentäminen ja omien kuvioiden tekeminen
 viivaimella piirtäminen
 pituuksien mittaaminen senttimetreinä viivaimella

Mittaaminen
 mittaamisen periaate: mitan sisältyminen mitattavaan, mittavälineiden käyttö
 pituus senttimetreinä ja metreinä, mittaamista ja arviointia
 aika: kellonaika tasa- ja puolitunteina
 raha: eurot

Tietojen käsittely ja tilastot
 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 
 tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 
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2. LUOKKA
3 vuosiviikkotuntia

TAVOITTEET

Oppilas
 saa monipuolisia kokemuksia eri tavoista esittää matemaattisia käsitteitä; käsitteiden 

muodostusprosessissa keskeisiä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli, välineet, symbolit 
sekä tarkoin harkitut ja johdonmukaiset opetusmenetelmät

 huomaa käsitteiden muodostavan rakenteita ylä- ja alakäsitteineen
 saa tyydytystä ja iloa ongelman ymmärtämisestä ja ratkaisemisesta
 kehittää matemaattista ajatteluaan ja käsitteistöään systemaattisesti ja monipuolisesti
 ymmärtää luonnollisen luvun käsitteen ja hallitsee siihen liittyviä peruslaskutaitoja
 harjaantuu tekemään havaintoja eteen tulevista itsensä kannalta merkityksellisistä ja 

haasteellisista matemaattisista ongelmista

SISÄLLÖT

Luvut ja laskutoimitukset
 lukumäärä ja lukusana ja numerosymboli lukualueella 0-1000
 lukujonotaidot, suuruusvertailuvertailu, järjestykseen asettaminen, lukujen hajottami-

nen ja kokoaminen
 kymmenjärjestelmän rakenne
 yhteen- ja vähennyslasku päässälaskuna ja allekkain luvuilla 1-1000 (kaksi muistinu-

meroa ja peräkkäinen lainaaminen)
 laskutoimitusten väliset yhteydet luonnollisilla luvuilla, kerto- ja jakolaskun yhteys
 kertolaskun käsite ja kertotaulut 2-5
 jakolaskun käsite ja jakolaskua konkreettisilla välineillä
 lukusuoran käyttö
 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista
 yksinkertaisia murtolukuja konkreetein välinein
 eri laskutapojen ja välineiden käyttöä: matemaattiset pelit, palikat, multilink-kuutiot, 

kymmenjärjestelmävälineet, lukusuora, laskutoimituksia päässä ja algoritmein

Algebra
 suhteiden ja riippuvuuksien hahmottaminen kuvista
 yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen

Geometria
 ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu
 kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen, nimeäminen, luokittelu ja rak-

entaminen (pallo, suorakulmainen särmiö, kuutio, ympyräkartio ja ympyrälieriö)
 geometriset peruskäsitteet, kuten piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma
 monikulmion tuottaminen ja tunnistaminen
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 hahmottamiskyvyn ja geometrisen pohdinnan käyttö ongelmanratkaisussa
 kuvioiden jäljentäminen ja omien kuvioiden tekeminen
 yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.

Mittaaminen 
 mittaamisen periaate: mitan sisältyminen mitattavaan, mittavälineiden käyttö
 pituuden yksiköt: metri ja senttimetri, mittaamista ja arviointia
 massan yksiköt: gramma ja kilogramma, kokeilua ja arviointia
 pinta-ala konkreettisesti
 tilavuus: litra ja desilitra
 aika: kellonaika, analoginen ja digitaalinen
 vuodenaika, kuukaudet, vuorokausi, tunti ja minuutti
 mittavälineiden käyttö
 tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen
 mittaustuloksen arviointi

Tietojen käsittely ja tilastot
 tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen
 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 
 koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 

ARVIOINTI

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 1. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas
 osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongel-

mien ratkaisuissa, esittämällä niitä monipuolisesti (välineillä, kuvilla, symboleilla, sa-
noilla, lukujen avulla tai diagrammeilla) ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opetta-
jalle

 pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää 
ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti

 osaa tehdä vertailua, mm. pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää 
asioille vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan sekä ilmoittaa esi-
neen sijainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, oikealla, vasemmalla, 
takana ja välissä; hän osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, 
vähemmän, yhtä monta, paljon ja vähän sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja 
>, = ja <. 

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra
Oppilas
 tietää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, lukujen kirjoittami-

sen ja lukusuoraesityksen
 hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen 

muodostamisen; tuntee parilliset ja parittomat luvut
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 tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä (ykköset ja kymmenet)
 ymmärtää yhteen- ja vähennyslaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilanteissa

Geometria
Oppilas
 tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, mm. nelikulmio, kolmio, ympyrä, 

kuutio ja pallo

Mittaaminen
Oppilas
 osaa suorittaa mittauksia yksinkertaisilla mittausvälineillä

1. LUOKALTA SIIRTYMISEN KRITEERIT

Oppilas
 ymmärtää yllä olevia 1. luokan matematiikan peruskäsitteitä ja suorittaa yksinkertaisia 

vertailuja
 tuntee kymmenjärjestelmän ja hallitsee lukujen kirjoittamisen sekä ymmärtää lukusuo-

ran periaatteen
 hallitsee yksinkertaisen yhteen- ja vähennyslaskun sekä niiden merkitsemisen
 osaa havainnoida ympäristössään olevia matemaattisia perusmuotoja.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 2. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Ajattelun ja työskentelyn taidot

Oppilas
 osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongel-

mien ratkaisuissa sekä esittämällä ja selittämällä niitä toisille oppilaille ja opettajalle
 pystyy tekemään perusteltuja päätelmiä ja selittämään toimintaansa ja osaa esittää 

ratkaisujaan konkreettisin mallein ja välinein, kuvin, suullisesti ja kirjallisesti
 osaa tehdä vertailua, mm. pituusvertailua, ja asettaa asioita järjestykseen, löytää 

asioille vastakohtia, luokitella asioita eri ominaisuuksien mukaan 
 osaa ilmoittaa esineen sijainnin, esimerkiksi käyttämällä sanoja yläpuolella, alla, 

oikealla, vasemmalla, takana ja välissä
 osaa vertailla joukkojen suuruuksia käyttäen sanoja enemmän, vähemmän, yhtä 

monta, paljon ja vähän, sekä kirjoittaa ja käyttää vertailun symboleja >, = ja <.

Luvut ja laskutoimitukset sekä algebra

Oppilas
 ymmärtää lukujen merkityksen määrän ja järjestyksen ilmaisemisessa, osaa lukujen 
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kirjoittamisen ja esityksen lukusuoralla
 hallitsee lukujen hajottamisen ja yhdistämisen, vertailun, summien ja lukujonojen 

muodostamisen
 tuntee parilliset ja parittomat luvut
 tuntee ja ymmärtää kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä sekä osaa käyttää sitä
 ymmärtää yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskun sekä osaa soveltaa niitä arkitilan-

teissa
 osaa etsiä ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän yksinkertaisissa tapauksissa

Geometria
Oppilas
 tuntee perusmuodot tasokuvioista ja kappaleista, mm. nelikulmio, kolmio, ympyrä, 

pallo ja kuutio
 tietää geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, puolisuora, suora ja kulma, ja 

niiden yhteyden yksinkertaisimpiin tasokuvioihin 
 osaa käyttää yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia.

Mittaaminen
Oppilas
 osaa mitata yksinkertaisilla mittausvälineillä ja tuntee keskeisimmät suureet, kuten pi-

tuus, massa, tilavuus ja aika
 osaa havainnoida tarpeellisen informaation yksinkertaisissa arkipäivän ongelmissa ja 

osaa käyttää matemaattisia tietojaan ja taitojaan niiden ratkaisemiseen.

2. LUOKALTA SIIRTYMISEN KRITEERIT

Oppilas
 ymmärtää kymmenjärjestelmän rakenteen (ykköset, kymmenet, sadat) ja osaa 

merkitä luvut 1-1000
 tietää allekkain- ja kertolaskun periaatteet
 ymmärtää matemaattisia käsitteitä ympäristössään: mm. erilaisten mittayksiköiden 

käyttöä, geometrisia peruskäsitteitä.

VUOSILUOKAT 3 − 5
4 viikkotuntia

Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan 
käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi.

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 saa onnistumisen kokemuksia matematiikan parissa
 tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
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 käyttämään matemaattisia käsitteitä
 peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-

seuraussuhteita
 perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään ratkaisujaan muille 
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
 käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
 keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä. 

SISÄLLÖT

3. LUOKKA

Luvut ja laskutoimitukset
 kymmenjärjestelmä -käsitteen varmentaminen
 lukualue 0- 10 000
 lukujen luokittelua, järjestämistä (mm. lukusuorat) 
 kertolaskua 
 sisältöjako, ositusjako ja jaollisuus
 laskualgoritmeja ja päässälaskua
 laskujärjestyssopimus
 murto- ja desimaaliluvun käsite: yksinkertaisten murtolukujen esittäminen konkreettis-

illa välineillä
 tutustuminen pyöristämisen käsitteeseen
 laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen

Geometria
 kulmien luokittelu
 erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
 piiri
 kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen

Mittaaminen 
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen 
 kellonaikojen yksiköt ja merkitseminen pistemerkintänä vuorokauden kummallakin pu-

oliskolla
 ajan yksiköiden väliset suhteet: lyhenteet min, h, vk, kk ja a
 tärkeimpien mittayksiköiden käyttöä, muunnoksia (esim. pituuden yksiköt: mm, cm, m, 

km, g, kg, dl, l) 

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 
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4. LUOKKA

Luvut ja laskutoimitukset
 tutustuminen 60-järjestelmään
 kellonajat
 lukujen luokittelua, järjestämistä 
 murtoluvun käsite
 desimaaliluvun käsite
 murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
 murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua
 laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 
 negatiivisen kokonaisluvun käsitteen esitteleminen

Algebra
 lausekkeen käsite 
 säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia

Geometria
 yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat 
 kulman mitta ja kulmien luokittelu
 erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
 kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen 
 mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista (esim. ajan yksiköt)
 mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 Tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen 
 koordinaatisto
 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 

5. LUOKKA

Luvut ja laskutoimitukset
 kellonajat, aikavälin laskeminen
 lukujen luokittelua, järjestämistä 
 murtolukujen muunnokset, sekaluvut
 desimaaliluvun käsite
 murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys
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 murtolukujen ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua sekä kertominen ja ja-
kaminen luonnollisella luvulla

 laskutoimitusten tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen 
 negatiivisen kokonaisluvun käsite
 erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkiminen

Algebra
 lausekkeen käsite 
 säännönmukaisuuksia, suhteita ja riippuvuuksia
 yhtälöiden ja epäyhtälön ratkaisun löytyminen päättelemällä
 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen

Geometria
 ympyrä ja sen osia
 yhdensuuntaiset ja kohtisuorat suorat 
 erilaisten monikulmioiden tutkiminen ja luokittelu
 piiri ja pinta-ala
 kappaleiden geometristen ominaisuuksien tutkiminen
 mittaamisen periaatteen vahvistaminen 
 mittayksiköiden käyttö, vertailua ja muuntamista 
 mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
 Tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja esittäminen 
 yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen 

ARVIOINTI

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas 
 kykenee matemaattiseen, loogiseen ajatteluprosessiin ja tekee perusteltuja mate-

maattisia päätelmiä
 osaa noudattaa ja ymmärtää matemaattisia sääntöjä ja lainalaisuuksia
 käyttää matemaattisia käsitteitä ongelmien ratkaisuissa esittämällä niitä monipuolis-

esti (symboleilla, sanoilla, lukujen tai diagrammien avulla) ja selittämällä niitä toisille 
oppilaille ja opettajalle

Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas 
 osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väl-

iset yhteydet
 osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja.
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Geometria
Oppilas 
 osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan yk-

sinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia

Mittaaminen
 ymmärtää mittaamisen periaatteen.

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas 
 osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas 
 osaa noudattaa matemaattisia sääntöjä
 osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokitte-

lulla ja järjestämällä
 osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa 

etsiä yhteistä ominaisuutta.

Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas 
 ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta; tunnistaa negatiivisen 

luvun ja murtoluvun
 osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väl-

iset yhteydet; osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemi-
sen jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden

 osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.

Geometria
Oppilas 
 osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; pystyy havaitsemaan yksinker-

taisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden 
muodostamaa rakennetta

 tunnistaa yhdenmuotoisuuden
 ymmärtää mittaamisen periaatteen; osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja tar-

kastaa mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mit-
tayksiköllä

 osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja.

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
Oppilas 
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 osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yk-
sinkertaisia taulukoita ja diagrammeja. 

HYVÄN OSAAMISEN KRITEERIT 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Ajattelun ja työskentelyn taidot
Oppilas 
 osaa noudattaa matemaattisia sääntöjä
 osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä ongel-

manratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti välineillä, kuvilla, sanoilla, symbo-
leilla, diagrammeilla ja lukujen avulla

 osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokitte-
lulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla

 osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa 
etsiä yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuuden; 
hän osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väittämiä

 osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 
yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi

Luvut, laskutoimitukset ja algebra
Oppilas 
 ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta; ja osaa käyttää sitä 

varmasti; hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet ja osaa esittää niitä 
eri metodeilla

 osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten väl-
iset yhteydet; osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän ratkaisemi-
sen jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyyden

 osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia.

Geometria
Oppilas 
 osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; pystyy havaitsemaan yksinker-

taisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden käsitteiden 
muodostamaa rakennetta

 tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa ja 
pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmetrisen 
kuvion

 ymmärtää mittaamisen periaatteen; osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja tar-
kastaa mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopivalla mit-
tayksiköllä

 osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja.

Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys
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Oppilas 
 osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea yk-

sinkertaisia taulukoita ja diagrammeja. 
 Osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä 

mahdottoman ja varman tapauksen
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VUOSILUOKAT 6 − 9

Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen 
vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat 
arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelutapojen op-
piminen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.

6. luokka

Tavoitteet 

Oppilas oppii
 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 loogista ja luovaa ajattelua
 soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan
 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätel-

miään
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
 näkemään säännönmukaisuuksia
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä
 luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa.

Sisällöt

Ajattelun taidot ja menetelmät
 loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, raken-

tamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä
 todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys ja 

erehdys
 luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna 
 ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä

Luvut ja laskutoimitukset
 luonnolliset luvut, kokonaisluvut 
 peruslaskutoimitusten varmentaminen
 aikalaskut, aikaväli
 luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
 pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
 potenssi, eksponenttina kokonaisluku
 prosentin käsite, prosenttilaskua, murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin yhteys

Geometria
 ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet 
 kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
 yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys 
 symmetria suoran ja pisteen suhteen
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Todennäköisyys ja tilastot
 diagrammien tulkinta 
 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

Arviointi

Arviointi kohdistuu matematiikan eri osa-alueiden oppimiseen. Oppimista arvioidaan 
kokeilla ja havainnoinnilla. Arvioinnissa kiinnitetään oppilaan omaan edistymiseen ja opit-
tujen asioiden soveltamiseen arkipäivän tilanteissa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioi-
maan työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnin kohteina ovat työskentely- ja ongel-
manratkaisutaitojen kehittyminen. Jo kuudennen luokan matematiikan arvioinnissa kiin-
nitetään huomiota joidenkin viidennen luokan hyvän osaamisen kuvausten edellyttämien 
taitojen osaamiseen seuraavasti:

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas 
 huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
 osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 

tekstin, kuvan tai tapahtuman, muodostamaan lausekkeen ja tekemään suunnitelman 
ongelman ratkaisemiseksi sekä tarkistamaan tuloksen oikeellisuuden 

 osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. 

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja 

hänellä on luotettava peruslaskutaito
 käyttää laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa kok-

onais-, desimaali- ja murtoluvuilla 

Geometria
Oppilas osaa
 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja
 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita
 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä, ja taitoaineissa; hän osaa 

muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä. 

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja.
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7. luokka

Tavoitteet 

Oppilas oppii
 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 loogista ja luovaa ajattelua
 soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan
 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätel-

miään
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
 näkemään säännönmukaisuuksia
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä
 luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa.

Sisällöt

Ajattelun taidot ja menetelmät
 loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, raken-

tamista, mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä
 todistamisen pohjustaminen: perustellut arvaukset ja kokeilut, systemaattinen yritys ja 

erehdys, vääräksi osoittaminen, suora todistus
 luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna 
 ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä

Luvut ja laskutoimitukset
 luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut
 vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
 peruslaskutoimitusten varmentaminen
 aikalaskut, aikaväli
 luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
 pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
 potenssi, eksponenttina kokonaisluku
 juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella

Algebra
 lauseke ja sen sieventäminen
 polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku
 muuttujan arvon sijoittaminen lausekkeeseen 
 yhtälö

Funktiot
 riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla

Geometria
 ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet 
 kappaleiden nimeäminen ja luokittelu
 yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys 
 symmetria suoran ja pisteen suhteen
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Todennäköisyys ja tilastot
 todennäköisyyden käsite
 diagrammien tulkinta 
 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

Arviointi

Arviointi kohdistuu matematiikan eri osa-alueiden oppimiseen. Oppimista arvioidaan 
kokeilla ja havainnoinnilla. Arvioinnissa kiinnitetään oppilaan omaan edistymiseen ja opit-
tujen asioiden soveltamiseen arkipäivän tilanteissa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioi-
maan työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnin kohteina ovat työskentely- ja ongel-
manratkaisutaitojen kehittyminen. Jo seitsemännen luokan matematiikan arvioinnissa ki-
innitetään huomiota joidenkin yhdeksännen luokan hyvän osaamisen kuvausten edel-
lyttämiin taitojen osaamiseen seuraavasti:

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas 
 huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esi-

tysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tark-
istaa tuloksen oikeellisuuden 

 osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa. 

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja 

hänellä on luotettava peruslaskutaito
 käyttää laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien ratkaisemisessa. 
 korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä.
 ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta

Algebra
Oppilas osaa
 ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
 sieventää algebrallisia lausekkeita
 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista 

sen algebrallisesti tai päättelemällä
 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. 

Funktiot
Oppilas 
 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
 osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yle-

isen säännön annetun lukujonon muodostumisesta.

Geometria
Oppilas osaa
 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
 soveltaa oppimiansa piirin ja pinta-alan laskutapoja
 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita
 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa
 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen
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 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä, tieteissä ja taitoaineissa
 muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä. 

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja.

8. luokka

Tavoitteet 

Oppilas oppii
 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 loogista ja luovaa ajattelua
 soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan
 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätel-

miään
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
 näkemään säännönmukaisuuksia
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä
 luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa.

Sisällöt

Ajattelun taidot ja menetelmät
 vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkinta ja käyttö
 matemaattisten tekstien tulkinta ja tuottaminen 

Luvut ja laskutoimitukset
 murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolu-

kuna
 kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla
 prosenttilasku 
 juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella. 

Algebra
 potenssilauseke ja sen sieventäminen
 verranto
 aritmeettisten ja geometristen lukujonojen tutkimista.

Funktiot 
 Riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
 funktion käsite
 lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
 yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaa-

tistoon
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Geometria
 tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen
 kierto ja siirto tasossa
 kulmien välisiä yhteyksiä
 kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen
 yhdenmuotoisuus, trigonometria, Pythagoraan lause, ympyrä 

Todennäköisyys ja tilastot
 keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen

Arviointi

Arviointi kohdistuu matematiikan eri osa-alueiden oppimiseen. Oppimista arvioidaan 
kokeilla ja havainnoinnilla. Arvioinnissa kiinnitetään oppilaan omaan edistymiseen ja opit-
tujen asioiden soveltamiseen arkipäivän tilanteissa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioi-
maan työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnin kohteina ovat työskentely- ja ongel-
manratkaisutaitojen kehittyminen. Jo kahdeksannen luokan matematiikan arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota joidenkin yhdeksännen luokan hyvän osaamisen kuvausten edel-
lyttämiin taitojen osaamiseen seuraavasti:

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas 
 osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon 
 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esi-

tysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tark-
istaa tuloksen oikeellisuuden 

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
 korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä.
 ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
 käyttää prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongel-

mien ratkaisemisessa. 

Geometria
Oppilas osaa
 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja 
 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 
 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä, tieteissä ja taitoaineissa; 

hän osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä. 

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
 määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen 

tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden 
merkityksen arkielämän tilanteissa

 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta keskiar-
von.
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Funktiot
Oppilas 
 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
 osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan 
 osaa ratkaista lineaarisen yhtälön graafisesti 

Algebra
Oppilas osaa
 sieventää algebrallisia lausekkeita sekä kertoa polynomin vakiolla 
 korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja osaa potenssien laskutoimitukset 
 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista 

sen algebrallisesti tai päättelemällä 
 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. 

9. luokka

Tavoitteet 

Oppilas oppii
 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään 

matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 loogista ja luovaa ajattelua
 soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan
 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätel-

miään
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
 näkemään säännönmukaisuuksia
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä
 luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan matematiikassa.

Sisällöt

Ajattelun taidot ja menetelmät
 kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä 
 matematiikan historiaa.

Luvut ja laskutoimitukset
 lausekkeiden sieventäminen
 suhde ja verrannollisuus

Algebra
 yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko
 lineaarisen yhtälön ratkaiseminen
 vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti ja graafisesti
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Funktiot 
 funktionkuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja 

väheneminen 
 lineaarinen funktio
 suoraan ja kääntäen verrannollisuus.

Geometria
 geometrista konstruointia
 Pythagoraan lause
 kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä
 trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen. 

Todennäköisyys ja tilastot
 frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
 hajonnan käsite

Arviointi

Arviointi kohdistuu matematiikan eri osa-alueiden oppimiseen. Oppimista arvioidaan 
kokeilla ja havainnoinnilla. Arvioinnissa kiinnitetään oppilaan omaan edistymiseen ja opit-
tujen asioiden soveltamiseen arkipäivän tilanteissa. Oppilasta ohjataan myös itse arvioi-
maan työskentelyään ja edistymistään. Arvioinnin kohteina ovat työskentely- ja ongel-
manratkaisutaitojen kehittyminen.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Ajattelun taidot ja menetelmät
Oppilas 
 huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet
 osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, 

ei ole olemassa 
 osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon 
 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esi-

tysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tark-
istaa tuloksen oikeellisuuden 

 osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa 
 osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, polku- 

tai muuta diagrammia käyttäen. 

Luvut ja laskutoimitukset
Oppilas osaa
 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja 

hänellä on luotettava peruslaskutaito
 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jaka-

maan luvun alkutekijöihinsä.
 ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
 käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tu-

levien ongelmien ratkaisemisessa. 
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Algebra
Oppilas osaa
 ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön
 sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita
 potenssien laskutoimitukset 
 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista 

sen algebrallisesti tai päättelemällä 
 käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen 
 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. 

Funktiot
Oppilas 
 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
 osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan 
 osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan 
 osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yle-

isen säännön annetun lukujonon muodostumisesta
 tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää kah-

den suoran leikkauspisteen piirtämällä.

Geometria
Oppilas osaa
 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet
 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja 
 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 
 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan 

tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa 
 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa 
 käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkais-

emiseen
 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mit-

tayksiköitä. 

Todennäköisyys ja tilastot
Oppilas osaa
 määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen 

tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden 
merkityksen arkielämän tilanteissa

 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frekvens-
sit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon.

Aihekokonaisuudet matematiikassa

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Matematiikan opinnoissa lasketaan luokan projekteihin ja retkiin liittyviä mahdollisuuksia, 
kannattavuutta ja kuluja.
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7.6  YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO

VUOSILUOKAT 1 – 4

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian integroitu oppi-
ainekokonaisuus. Opetuksen tehtävänä on tutustuttaa oppilas luontaisen kiinnostuksensa 
mukaisesti yksinkertaisiin luonnontieteellisiin tutkimusmenetelmiin sekä auttaa oppilasta 
tutustumaan itseensä, osana lähiyhteisöä, kansaa ja ihmiskuntaa. Tavoitteena on, että 
oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä.

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään itseään ja muita ih-
misiä, kulttuureita ja arvioimaan ihmisten toiminnan vaikutuksia maapallolla. Kok-
onaisuuksien opiskelu auttaa oppilasta ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisten 
ja ympäristön välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia sekä 
maailmankuvan että terveen minäkäsityksen muodostumiseen.

Oppimisprosessille on ominaista eteneminen ilmiöiden havaitsemisesta peruskäsitteiden 
jäsentämiseen ja opitun tiedon käyttämiseen arkielämän tilanteissa. Sen keskeisenä ta-
voitteena on tukea ja ohjata oppilaan kasvua tutkivaksi ja toimivaksi kansalaiseksi, joka 
on kiinnostunut luonnosta, sen tutkimisesta ja suojelusta. Kokemuksellisen ja elämyksel-
lisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. 
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja 
kehitystason mukaan siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maas-
tossa. Luontoa ja sen ilmiöitä tutkittaessa pyritään kehittämään seuraavia taitoja: 
ilmiöiden havaitseminen, kysymysten esittäminen ja asioiden vertailu, havaintojen teke-
minen ja kirjaaminen, tulosten tulkitseminen ja niiden arvioiminen sekä johtopäätösten 
tekeminen, syiden ja seurausten pohtiminen, looginen ajattelu.

Tarvittaessa yhdysluokkaopetuksessa 1. ja 2. luokan sekä 3. ja 4. luokan oppiaines voi-
daan suorittaa vuorokursseina. 

1. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 tutustuu ihmisen alkuperään, omaan persoonaan, omaan kasvuun ja terveellisiin
 elämäntapoihin
 tutustuu lähiympäristöön ja ihmisen toimintaan siinä
 oppii tekemään havaintoja ympäristöstään
 tutustuu erilaisiin elinympäristöihin ja niiden eliölajeihin
 tutustuu elollisen ja elottoman luonnon erityispiirteisiin
 saa kokemuksia luonnosta eri vuodenaikoina
 osaa nimetä sääilmiöitä
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 tutustuu valoon, ääneen ja sähköön ilmiöinä
 tutustuu ympäristön aineisiin ja oppii tutkimaan niitä
 oppii liikkumaan ympäristössään turvallisesti: mm. noudattamaan liikennesääntöjä ja 

tunnistamaan perusliikennemerkit

SISÄLLÖT

 koulun ympäristö, piha, koulumatka
 koulun aikuiset, eri ammatit
 lähiympäristön lajien havainnointi
 luokittelu eliöiden ja erilaisten elottomien esineiden välillä
 eliöiden luokittelu eläimiin, kasveihin ja sieniin
 vuodenkierto, vuodenajat ja niiden ominaispiirteet
 oma keho, aistit, terveys ja sairaus, työ ja lepo
 oma historia, elämänkaari
 valo ja varjo, äänen tuottaminen
 erilaisia aineita ja materiaaleja esimerkiksi vesi, ilma, puu, paperi, lasi, metalli
 opitaan lajittelun alkeita

2. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 tutustuu omiin luonteenpiirteisiinsä
 tutustuu aktiivisesti lähiympäristöön ja oppii liikkumaan siinä turvallisesti
 tutkii erilaisia elinympäristöjä
 oppii, mistä eri vuorokauden- ja vuodenajat johtuvat
 tutustuu eri tuotteiden ja materiaalien elinkaareen
 tutustuu eri aineiden ominaisuuksiin ja muuttumiseen ja tutkii niitä

SISÄLLÖT

 itsestä huolehtiminen
 ihmisten erilaisuus 
 eliölajien tunnistaminen ja niiden erityispiirteiden kuvaileminen
 puutarha, metsä, pelto
 ravintoa luonnosta, tuottajat/kuluttajat
 maapallo, aurinko, kuu, linnunrata
 erilaisia karttoja, pohjapiirroksia
 Suomi maapallolla ja kartalla, pohjoisen sijainnin merkitys
 materiaalien säästävä käyttö, kierrätys, kompostointi, aineen kierto luonnossa
 magneettisuus ja sähkö
 vaaratilanteissa toimiminen
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TYÖTAVAT

Opiskelussa käytetään työtapoja, jotka edistävät oppilaan omaa aktiivisuutta ja 
keskinäistä yhteistyötä. Tällaisia työtapoja ovat:
 työskentely yksin, parin kanssa tai ryhmässä
 opetuskeskustelu
 yhteistoiminnallinen oppiminen
 pelit ja leikit
 aktiivinen toiminta ympäristössä

ARVIOINTI

Oppilaan itsearviointi
 oppiminen
 oma työskentely, työskentelytaidot ja asenne oppiaineen opiskeluun
 tiedon luotettavuuden pohtiminen

Koulun suorittama arviointi
 oppilaan työskentelyn, toiminnan ja työskentelytaitojen havainnointi
 oppimiskeskustelut

Oppilas saa arviointipalautetta keskusteluissa opettajan kanssa.

3. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 tuntemaan pihakasveja, pihapiirin eläimiä ja lähiseudun rakennettua ympäristöä sekä 

havaitsemaan elinympäristössään tapahtuvia ilmiöitä ja muutoksia
 hankkimaan tietoa luonnosta havainnoimalla ja tutkimalla sekä käyttämällä erilaisia 

lähdeaineistoja
 tekemään pieniä raportteja hankkimastaan tiedosta
 tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja 
 tuntemaan kotimaatansa
 käyttämään ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyviä käsitteitä
 suojelemaan luontoa ja säästämään luonnonvaroja omilla kulutustottumuksillaan
 terveyteen ja sairauksiin liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja
 toimimaan liikenteessä turvallisesti noudattamalla liikennesääntöjä.
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SISÄLLÖT

Eliöt ja elinympäristöt
 pihakasveihin tutustuminen
 kasvin osat ja lisääntyminen sekä vuodenaikoihin liittyvät muutokset (yksi- ja monivuo-

tiset kasvit ja kasvin talvehtivat osat)
 pihapiirin eläimiin tutustuminen
 selkärankaisten (nisäkkäät ja linnut) ja –rangattomien eläinten rakenne, liikkuminen, 

ravinto ja lisääntyminen

Oma ympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
 lähiympäristön luonnonilmiöiden havainnointi, tutkiminen ja raportointi
 ympäristön kuvaaminen kartassa, karttamerkit ja -värit sekä ilmansuunnat
 omaan kotiseutuun ja maakuntaan tutustuminen; luonnonympäristö, rakennettu 

ympäristö sekä ihmisen toiminta ympäristössään
 tutustutaan Suomeen sen luontoon, karttaan, siihen millainen maa Suomi on ja miten 

ihmiset siellä elävät

Ympäristön ilmiöitä
 yksinkertaiset laitteet, keksinnöt, ja niiden toimintaperiaatteiden tutkiminen esim. vipu, 

pyörä ja jousi
 rakenteen ominaisuuksiin tutustuminen kuten jäykkyys (kolmio- ja putkirakenne), kit-

kakerroin (pinta, pyöreät esineet) ja kimmoisuus (jousi)
 magneettiseen ilmiöön tutustuminen kuten kompassi

Ympäristön aineita
 kulutustottumukset ympäristöä säästävällä tavalla; jätteen syntymisen välttäminen ja 

turhan kulutuksen vähentäminen
 jätteiden lajittelu, tuotteiden uudelleen käyttäminen ja kierrättäminen 

Ihminen, terveys ja turvallisuus
 hätätilanteissa toimiminen; hätänumerot, yksinkertaiset ensiaputoimet
 sairastaminen, tavallisimmat lasten ja nuorten sairaudet
 kiusaaminen ja väkivallan ehkäiseminen; tilanteessa toimiminen, avun hakeminen
 lasten kannalta tarpeelliset liikennemerkit ja -säännöt sekä liikenteessä liikkuminen ja 

vaaratilanteet
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4. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 tuntemaan luontoa ja havaitsemaan luonnossa tapahtuvia muutoksia
 tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä ku-

vailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan 
 tuntemaan Pohjoismaat sekä muut Suomen lähialueet 
 käyttämään kartastoa
 käyttämään ja esittämään ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyviä käsitteitä
 psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta ja omaa kehitystään, itsensä ja muiden arvosta-

mista sekä sosiaalista osaamista
 huolehtimaan kokonaisvaltaisesti omasta terveydestään.

SISÄLLÖT

Eliöt ja elinympäristö
 eliöiden elinehdot luonnossa; valo, vesi, ravinto (yhteyttäminen) ja lämpötila sekä 

talvehtiminen
 eliöiden ryhmittely tuottajiin, kuluttajiin ja hajottajiin
 vesi elinympäristönä; vedessä liikkuminen, hengittäminen, tarkeneminen, ravinnon 

saaminen, suojautuminen ja lisääntyminen
 ruoan alkuperä ja tuottaminen

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana
 ympäristön muutokset ja niiden tarkastelu
 luonnonympäristö ja ihmisen muovaama ympäristö; sen havainnointi ja tutkiminen 
 tutustutaan Pohjoiseen Eurooppaan: karttaan ja valtioihin, maisema-alueet ja luon-

nonvarat
 tehdään vertailuja Suomen ja Pohjoisen Euroopan välillä
 maantieteellisen sijainnin vaikuttaminen ihmiseen ja alueen luontoon

Ympäristön ilmiöitä
 ääneen ja valoon liittyvät ilmiöt, niiden lähteet sekä kuulon ja näön suojeleminen
 lämpöilmiöiden tutkiminen, kuten lämpötilan mittaaminen ja erilaiset lämmönlähteet, 

lämmitys ja lämmitysjärjestelmät
 yksinkertaisia sähköisiä ilmiöitä ja niiden tutkimista kuten salama, hankaussähkö, 

sähkövaraus ja virtapiiri
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Ympäristön aineita
 ilman ominaisuudet ja niiden tutkiminen kuten ilman koostumus, tuuli ja sen syntymi-

nen, ilmavirtaus sekä ilman saastuminen
 palaminen ja paloturvallisuus
 veden ominaisuudet ja niiden tutkinen kuten olomuodot ja niiden muutokset sekä ve-

sipisaran muoto ja pintajännitys
 puhtaan veden saanti: veden alkuperä, talouksiin kuljetus ja käyttö, jätevesien käsit-

tely
 veden kiertokulku luonnossa

Ihminen, terveys ja turvallisuus
 ihmisen fyysisen kasvun ja kehityksen pääpiirteet, murrosiän lähestyminen
 fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen; toiseen ihmiseen suhtautuminen lasten 

kesken sekä lasten ja aikuisten välillä (esim. väkivalta ja seksuaalisuus)
 itsestä huolehtiminen; terveellinen ravinto, uni, perhe, ystävät, vapaa-aika
 sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen sekä toisten 

omaisuuden kunnioittaminen; sosiaalinen (perhe ja suku) ja kulttuurinen (kansallisuus, 
kieli) ulottuvuus, hyvät ihmissuhteet, ihmisten väliset sopimukset (säännöt) ja lait 
(esim. koululaki, liikennelaki)

 rahan käyttäminen; työnteko, palkka, vero, rahan järkevä käyttö

ARVIOINTI

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 3. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas osaa 
 tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöi-

hin ja rakennettuun ympäristöön
 ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoit-

taen ja piirtäen

Eliöt ja ympäristö
Oppilas
 oppilas osaa jaotella eläimet selkärangattomiin ja selkärankaisiin
 osaa kuvata, kuinka kasvit ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen 

talveen
 osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja
 ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, 

karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa
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 osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään
 osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
 ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea sekä tuntee Suomen kartan, luontoa ja ihmis-

ten toimintaa siellä 

Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
 osaa selittää yksinkertaisten laitteiden toimintaa
 osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä

Ihminen, terveys ja turvallisuus
Oppilas
 osaa hälyttää tai hakea apua tarvittaessa
 osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä
 tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikut-

taessa liikenteessä, vesillä tai jäällä 
 tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi so-

vittuja sääntöjä pitää noudattaa

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas osaa
 tehdä havaintoja eri aisteilla sekä kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen 

olennaisiin piirteisiin
 luokitella kappaleita, eliöitä ja ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella
 käyttää erilaisia tietolähteitä ja pohtia tiedon luotettavuutta

Eliöt ja ympäristö
Oppilas
 osaa kuvata eri elinympäristöjen piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia eliölajeja
 osaa kuvata, kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti suomen 

talveen
 tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
 osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
 ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä 

ymmärtää avaruudessa pyörivän maapallon ihmisen elinpaikkana
 osaa hahmottaa Pohjoismaita ja Baltian maita sekä ymmärtää näiden alueiden 

maisemallisen rikkauden
 osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan ja 

osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
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Ympäristön aineita ja ilmiöitä
Oppilas
 osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömit-

taria, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
 osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tun-

tee kodissa käytettäviä sähkölaitteita
 ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja, ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallis-

esti
 tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä osaa tutkia niihin liittyviä ilmiöitä
 tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä 

ja osaa toimia niiden mukaisesti
 osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja kuvailla ve-

den kiertokulkua luonnossa
 ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi puun palaessa
 oppilas tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
 tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia

Ihminen, terveys ja turvallisuus
Oppilas
 tunnistaa kasvun, kehityksen ja elämänkulun eri vaiheita
 osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
 tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia
 osaa perussäännöt kohteliaasta käytöksestä ja ryhmässä toimimisesta
 osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, miten tunteiden ilmaisua voidaan 

säädellä
 tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen ja tunnistaa hyväksytyn ja ei-

toivotun kosketuksen erot sekä tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen ja 
ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
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 7.7  BIOLOGIA JA MAANTIETO

VUOSILUOKAT 5–6

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus  järjestetään siten, että 
oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen 
välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Bio-
logian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja 
osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä 
elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian 
opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa 
että luokkahuoneessa. 

Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee 
auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden 
välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppi-
laan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään 
siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaude-
sta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda 
pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon 
opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa 
kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen 
ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena.

Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja 
elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämän-
tapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.

Tarvittaessa opetusta voidaan antaa vuorokurssiperiaatteella.
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5. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luon-

nosta
 tuntemaan suomalaisen ravinnontuotannon perusteet
 tietämään, mitkä ovat ihmiselle tarpeelliset ravintoaineet ja syömään terveellistä ravin-

toa
 tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
 hoitamaan kehonsa terveyttä ja hyvinvointia
 tunnistamaan murrosiän tunnuspiirteitä
 ymmärtämään kasvun ja kehityksen jokaisen yksilöllisenä prosessina.
 ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta 
 perusteet hedelmöittymisestä ja yksilönkehityksestä
 pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen liittyviä kysymyksiä
 laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja 

sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
 käyttämään asteverkkoa sijainnin määrityksessä
 hahmottamaan Euroopan karttakuvaa ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
 tietämään Euroopan maantiedon piirteitä: ilmaston, kasvillisuuden, pinnanmuodot, 

väestön ja elinkeinot (maatalous sekä teollisuus)
 tuntemaan ja vertailemaan Euroopan valtioita
 arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kult-

tuureihin.
 tuntemaan eliökunnan monimuotoisuutta, eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä 

eliölajien sopeutumista elinympäristöihinsä
 liikkumaan luonnossa, havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa sekä etsimään 

eliökuntaan liittyvää tietoa erilaisista tietolähteistä
 hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
 ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset

SISÄLLÖT

Eliöt ja elinympäristöt
 kasvien kasvu, sen kokeellinen tutkiminen, kasvupaikkatekijät  
 suomalaisten elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen, viljelykasvien merkitys, puutar-

han antimet ja luonnosta kerättävä kasviravinto ja sienet
 tuotantoeläimet ja riistaeläimet
 rikkakasvit, tuholaiset ja niiden torjunta
 ruoka-aineiden säilyminen
 ravintoaineet ja terveellinen ravinto
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Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
 ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, kuten ruuansulatus, verenkierto ja 

hengitys sekä luuston, lihaksiston, hermoston ja aistien toiminnat ja ihmisen solurak-
enne

 Ihmisen lisääntyminen, hedelmöittyminen ja yksilönkehitys
 murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset sekä seksuaalisen kehityksen 

yksilöllinen vaihtelu
 oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat te-

kijät 
 ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvait-

sevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu

Eurooppa osana maailmaa
 asteverkko ja maantieteellisen sijainnin määrittäminen sen avulla
 Eurooppa maailman kartalla, sen rajat
 Euroopan karttakuva, vuoristot, vesistöt ja merialueet 
 Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
 Euroopan väestö, maatalous ja teollisuus
 Euroopan valtiot ja Euroopan Unioni

Luonnon monimuotoisuus 
 luonnon monimuotoisuuden merkitys
 eliölajit, niiden rakenne, elintoiminnat, lisääntyminen ja sopeutuminen elinympäristöön
 eliökunnan hahmottaminen kokonaisuutena ja eliölajien luokittelu
 luonnossa liikkuminen, havainnoiminen, tutkiminen, tietojen etsiminen ja jäsentäminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
 osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tut-

kimuksia sekä selostaa niiden tuloksia

Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
 tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut 

ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
 ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen lu-

onnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia, 

suojella ja kehittää.
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Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys
Oppilas
 osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 tunnistaa omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia
 osaa kertoa murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksista tytöillä ja pojilla sekä 

antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä 
 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä sekä kuvata 

tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta
 osaa tarkastella asioita myös muiden ihmisten näkökulmasta
 tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.

Karttataidot
Oppilas
 osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen kart-

tamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
 osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa 

sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
 osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.

Eurooppa osana maailmaa
Oppilas
 tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luon-

nonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa.

6. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa
 tuntemaan metsän kasveja, eläimiä ja sieniä, niiden rakennetta, elintoimintoja ja 

sopeutumista elinympäristöönsä sekä ymmärtämään eliölajien merkitystä ja riippu-
vaisuussuhteita metsässä

 keräämään ja nimeämään ohjatusti lähimetsän kasveja
 laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja 

sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
 hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
 tuntemaan maanosien (Afrikka, Australia, Aasia, Amerikat, Antarktis) ominaispiirteitä: 

ilmasto, kasvillisuus, eläimistö ja ihmiset
 arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kult-

tuureihin. 
 tunnistamaan lähiympäristössään tapahtuvia muutoksia, kuten ilman pilaantumista tai 

vesistön happamoitumista ja rehevöitymistä
 toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan 

luontoa
 tietämään, miten Suomessa suojellaan luontoa
 ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuk-
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sista maapallolla
 ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset.
SISÄLLÖT

Eliöt ja elinympäristöt
 lähimetsän keskeisen eliölajiston tunnistaminen: puut, pensaat, kenttä- ja pohjaker-

roksen kasvillisuus, kasvinsyöjät ja pedot
 ohjattu kasvien keruu
 metsä eliöiden elinympäristönä, metsän ravintoketjut ja yhteyttäminen 
 metsien hyötykäyttö ja hoito
 mahdollisuuksien mukaan tutustuminen myös suohon elinympäristönä ja sen 

eliöstöön

Luonnon monimuotoisuus 
 luonnon monimuotoisuuden merkitys ja suojelu Suomessa, luonnonsuojelualueet ja 

uhanalaiset lajit 
 jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
 ympäristöongelmat: jätteiden lisääntyminen, päästöt, otsonikerroksen oheneminen, 

kasvihuoneilmiö, happamoituminen ja rehevöityminen

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
 maailmankartan keskeinen nimistö
 karttojen tulkitseminen ja laatiminen, tilastojen, diagrammien, kuvien ja sähköisten vi-

estinten käyttö maantieteellisen tiedon lähteenä 
 maapallon eri maanosien (Afrikka, Australia, Aasia, Amerikat, Antarktis) erilaiset ilmas-

tovyöhykkeet ja kasvillisuusvyöhykkeet (sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvi-
sateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet) sekä eläimistö 

 eri kasvillisuusvyöhykkeet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen 
elämä erilaisissa ympäristöissä

 luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan ai-
heuttamat muutokset ympäristössä.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
 osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tut-

kimuksia sekä selostaa niiden tuloksia
 tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mu-

kaisesti.
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Eliöt ja elinympäristöt
Oppilas
 tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut 

ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
 tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
 osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
 ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen lu-

onnosta
 osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia, 

suojella ja kehittää.

Karttataidot
Oppilas
 osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen kart-

tamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
 osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa 

sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
 osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla
Oppilas
 tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat 

vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
 tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa 

esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmi-
sen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa ku-
vata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä

 osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja 
teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheut-
taneet muutoksia ympäristössä

 osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä. 
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7.7.1  BIOLOGIA

VUOSILUOKAT  7–9

Biologia on elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä tutkiva oppiaine, jonka avulla oppilaan lu-
ontotuntemus ja luonnon perusilmiöiden ymmärtäminen kehittyvät. Opetus järjestetään 
niin, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä luonnossa, heidän ympäristötie-
toisuutensa kasvaa ja he oppivat kiinnittämään huomiota ihmisen ja luonnon välisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. Luonnossa koettujen elämysten, luonnon tutkimisen ja muulla 
tavoin hankittujen tietojen pohjalta oppilas ymmärtää ihmisen vastuun luonnonsuojelussa 
ja voi omaksua ekologisen ympäristösuhteen.

Biologian opetuksessa pyritään tutkivaan oppimiseen ja luonnontieteellisen ajattelun ke-
hittämiseen. Maastotyöskentelyt, erilaiset laboratoriotyöt luokassa, mikroskopointi ja la-
jien määritykset ovat biologian keskeisiä opiskelumenetelmiä. Pieniä tutkimuksia 
tehtäessä oppilas oppii luonnon tutkimista, tulosten koontia, vertailua, kriittistä ajattelua, 
johtopäätösten tekemistä ja havainnollistamista. Biologiassa tutustutaan Suomen eri-
laisiin ekosysteemeihin, ekologian perusteisiin, ympäristöongelmiin ja ympäristön suoje-
luun sekä ihmisen rakenteeseen, elintoimintoihin, lisääntymiseen ja perinnöllisyyteen. Bi-
ologian opetuksessa käsitellään elämän syntyä sekä lajien ja ihmisen kehitystä. Maantie-
don opetukseen liittyvät ympäristöasiat integroidaan yhdeksännellä luokalla biologian 
ympäristökurssiin. Tarvittaessa biologian opetus järjestetään vuosiluokille 7 ja 8 
vuorokurssiperiaatteella. 

7. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 kuvaamaan elämän perusilmiöitä, kuten yhteyttämistä, soluhengitystä ja aineiden kier-

tokulkua
 tunnistamaan ja tutkimaan erilaisia vesiekosysteemejä (järvet, joet, suot, Itämeri) sekä 

hahmottamaan niiden rakennetta, toimintaa sekä syy- ja seuraussuhteita
 tunnistamaan eliölajeja, jotka elävät erilaisissa vesiekosysteemeissä ja ymmärtämään 

eliölajien rakennetta, elintoimintoja ja sopeutumista ympäristöönsä. 
 arvostamaan vesiekosysteemien monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti ve-

sistöjen suojelemiseen
 tunnistamaan kotiseudun vesistöissä tapahtuneita ympäristönmuutoksia, kuten re-
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hevöitymistä tai happamoitumista ja pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien 
ratkaisumahdollisuuksia.

 

SISÄLLÖT

Luonto ja ekosysteemit
 ekosysteemeihin liittyvät käsitteet, kuten yksilö, populaatio, eliöyhteisö, ekosysteemi, 

tuottajat, kuluttajat, hajottajat, ravintoketju sekä ravintoverkko
 veden kierto ilmakehän ja maan välillä sekä veden ominaisuudet
 erilaisiin vesiekosysteemeihin tutustuminen: järvet, virtaavat vedet, suot, Itämeri. 

Niiden eliöstö (plankton, kasvit, eläimet), rakenne, toiminta ja ominaispiirteet.  
 kotiseudun vesistöjen keskeisten kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen ja luokitteleminen 

oikeisiin eliöryhmiin
 ohjattu kasvien kerääminen omaan tai koulun herbaarioon
 mikroskoopin käytön harjoittelu, pienet yhteiset tutkimukset maastossa ja luokassa
 mahdollisuuksien mukaan oman tutkimuksen tekeminen jostakin vesiekosysteemistä
 luonnon monimuotoisuus erilaisissa vesiekosysteemeissä
 suoekosysteemiin tutustuminen mahdollisuuksien mukaan.

Elämä
 fotosynteesin ja soluhengityksen merkitys

Yhteinen ympäristö
 vesiekosysteemien ympäristömuutokset, kuten rehevöityminen ja happamoituminen 
 läheisten vesistöjen tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, läheisten vesistöjen tilaa 

parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti maastossa ja laboratoriossa sekä kerätä 

kasveja ohjeiden mukaisesti
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimusta.

Luonto ja ekosysteemit
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Oppilas osaa
 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja tunnistaa lähiluonnon 

vesistöjen ja soiden kasvi- ja eläinlajeja
 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
 nimetä ja kuvata järvityyppejä sekä osaa vertailla niiden syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 tehdä pienimuotoisia vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkitystä ekologisen 

kestävyyden kannalta.

Elämä
Oppilas osaa
 selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia läheisen vesistön tilasta
 kertoa esimerkkejä kotiseutunsa vesistöjen muuttumisesta ja antaa esimerkkejä siitä, 

miten itse voisi toimia ympäristön parantamiseksi.

8. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 kuvaamaan elämän perusilmiöitä, kuten yhteyttämistä ja soluhengitystä sekä aineiden 

kiertokulkua
 tunnistamaan erilaisten metsäekosysteemien eliölajeja, arvostamaan luonnon moni-

muotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen
 hahmottamaan metsäekosysteemien rakennetta ja toimintaa
 tuntemaan kasvinviljelyn periaatteita ja kiinnostumaan kasvien kasvattamisesta
 tunnistamaan kotiseudun ja Suomen metsissä tapahtuneita ympäristömuutoksia, 

pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.

SISÄLLÖT

Luonto ja ekosysteemit
 ekosysteemeihin liittyvät käsitteet, kuten yksilö, populaatio, eliöyhteisö, ekosysteemi, 

tuottajat, kuluttajat, hajottajat, ravintoketju sekä ravintoverkko
 erilaisiin metsäekosysteemeihin tutustuminen, niiden rakenne, toiminta ja ominaispiir-

teet 
 metsän kasvuolosuhteet ja vuodenaikojen vaikutus metsäluonnossa 
 metsäekosysteemien keskeisten kasvi- ja eläinlajien sekä sienten luokitteleminen ja 

tunnistaminen 
 ohjattu lähiseudun kasvien kerääminen koulun tai omaan herbaarioon
 mahdollisuuksien mukaan johonkin metsätyyppiin liittyvä ekosysteemin omakohtainen 
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tutkiminen
 metsän luontaisiin kehitysvaiheisiin ja metsänhoitoon tutustuminen
 metsäekosysteemien monimuotoisuus 
 kasvinviljelyn periaatteisiin tutustuminen

Elämä
 elämän edellytykset ja eliöiden ominaisuudet, kuten lisääntyminen
 kasvi- ja eläinsolun rakenne ja toiminta
 fotosynteesi ja soluhengitys

Yhteinen ympäristö
 läheisten metsäekosysteemien tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä kyseisten 

metsäekosysteemien tilaa parantavien toimien ja oman ympäristökäyttäytymisen 
pohtiminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa:
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti maastossa ja laboratoriossa sekä kerätä 

kasveja ohjeiden mukaisesti
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimusta.

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja tunnistaa lähiluonnon 

kasvi-, eläin- ja sienilajeja
 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
 nimetä ja kuvata metsätyyppejä
 tehdä pienimuotoisia metsäekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä 
 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, perustella sen merkitystä ekologisen 

kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.

Elämä
Oppilas osaa
 kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
 selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
 kuvata kasvien, eläinten ja sienten lisääntymistä
 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. 

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
 kertoa esimerkkejä kotiseutunsa metsien muuttumisesta ja antaa esimerkkejä siitä, 

miten itse voisi toimia ympäristön parantamiseksi.
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9. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 käsittelemään kriittisesti tieteellistä tietoa
 kuvaamaan ihmisen biologian perusilmiöitä, kuten aineenvaihduntaa ja lisääntymistä
 tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään 

seksuaalisuuden biologisen perustan
 tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä käsitteitä
 ottamaan vastuuta omasta terveydestään
 ymmärtämään biotekniikan arkipäivän sovellusten merkityksen ja pohtimaan niihin liit-

tyviä eettisiä kysymyksiä
 ymmärtämään, että ihminen on riippuvainen luonnosta ja omaksumaan luonnonvaroja 

säästävän elämäntavan 
 ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän 

käytön periaatteet
 arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen 

vaalimiseen 
 tunnistamaan Suomen ja kotiseudun ympäristöongelmia ja -muutoksia, pohtimaan 

niiden syitä ja esittämään niihin ratkaisumahdollisuuksia.
 

SISÄLLÖT

Elämä ja evoluutio
 bakteerien ja virusten rakenne, lisääntyminen ja merkitys
 eläinsolun rakenne ja toiminta
 eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan luokittelu
 evoluutio ja erilaiset teoriat ihmisen alkuperästä, biologisesta ja kulttuurisesta kehitty-

misestä
 ihmisen ominaispiirteet
 biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset

Ihminen
 ihmisen rakenne; solut, kudokset, elimet, eri elimistöt
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 ihmisen keskeiset elintoiminnot, kuten verenkierto, ruuansulatus, hengitys, hermoston 
toiminta ja aistit

 ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen
 perinnöllisyys, geenit, DNA sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuk-

sien kehittymisessä

Yhteinen ympäristö
 ihmisen riippuvuus luonnosta
 luonnonvarojen kuluttamisen merkitys
 ekologisesti kestävä kehitys
 Suomen ja lähiympäristön ympäristöongelmat
 luonnon monimuotoisuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä uhanalaisuus
 ympäristönsuojelu ja sen tavoitteet
 oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön ti-

laa parantavien toimien tarkastelu (esim. Kaarinan ilmanlaadun tai Itämeren tarkkailu 
ja siihen vaikuttavien parantavien toimenpiteiden pohtiminen)

 oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
 ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä niiden rat-

kaisumahdollisuudet

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 työskennellä annettujen ohjeiden mukaisesti maastossa ja laboratoriossa
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimusta.

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, perustella sen merkitystä ekologisen 

kestävyyden kannalta.

Elämä ja evoluutio  
Oppilas osaa
 kuvata bakteerien ja virusten rakennetta, merkitystä ja lisääntymistä 
 kuvata pääpiirteet eläinsolun rakenteesta
 selostaa evoluutioteorian peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. 

Ihminen
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Oppilas osaa
 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 

pääpiirteet
 selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
 selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, ras-

kauden kulun ja synnytyksen 
 käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja  

ympäristösuojelun merkitystä
 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
 kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta 
 antaa esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden 

mukaisesti. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan  
 työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa 

kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti 
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia. 

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähilu-

onnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja 
 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan 
 nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä 
 tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä 
 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekolo-

gisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.

Elämä ja evoluutio  
Oppilas osaa
 kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
 selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
 kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä 
 selostaa evoluutioteorian peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
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 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. 

Ihminen
Oppilas osaa
 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 

pääpiirteet
 selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
 selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, ras-

kauden kulun ja synnytyksen 
 käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
 

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja  

ympäristösuojelun merkitystä
 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
 kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa 

esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti. 

Aihekokonaisuuksia biologian opetuksessa

Ihmisenä kasvaminen
Biologian tunneilla käsitellään yksilön vastuuta luonnosta ja sen suojelemisesta sekä 
pohditaan eettisiä valintoja. Perehdytään ympäristönsuojeluun ja ongelmiin, pohditaan 
yhteisön ja yksilön vastuuta ympäristöstä sekä ihmisen alkuperää. Perehdytään ihmisen 
rakenteeseen, toimintaan ja kasvuun sekä tarkastellaan ihmisen ainutlaatuisuuden merki-
tystä.  
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Biologian tunneilla kehitetään globaalista ajattelua ja herätetään kiinnostusta kansainväl-
isiin tehtäviin.

Viestintä ja mediataito
Biologian tunneilla tehdään esitelmiä ja etsitään tietoja erilaisista lähteistä. Käsitellään 
tietoturvaa, lähdesuojaa ja sananvapautta. Seurataan ajankohtaisia biologiaan liittyviä 
asioita viestimistä. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Biologian tunneilla voidaan tehdä opintoretkiä sopiviin yrityksiin ja tehtaisiin, tutustua 
niiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen merkitykseen työnantajana ja erilaisten hyödyk-
keiden tuottajana. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia yhtei-
styössä yritysten kanssa. Käsitellään yksilön ja yhteiskunnan mahdollisuutta vaikuttaa 
oman elinympäristön ja ekosysteemin hyvinvointiin, esim. luonnonsuojeluun ja 
maankäyttöön. 

Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta
Biologian tunneilla käsitellään luonnon monimuotoisuuden merkitystä ja ihmisen toimin-
nan aiheuttamia muutoksia ympäristössä. Perehdytään jokamiehen oikeuksiin ja vel-
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vollisuuksiin. Tutkitaan oman elinympäristön tilaa ja ympäristömuutoksia ja pohditaan 
omaa ympäristökäyttäytymistä. Opetellaan toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuul-
lisesti luonnossa. Käsitellään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. Pohditaan yksilön ja yhteisön vastuuta elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoin-
nista. Käsitellään kotimaisia, eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä 
sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Käsitellään maapallon energiavaroja sekä energian 
säästämistä.
 
Turvallisuus ja liikenne
Biologiassa perehdytään nuoren ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä terveyttä 
ylläpitäviin ja vahingoittaviin tekijöihin. Pohditaan oikeutta ja keinoja suojella itseään. 
Käsitellään ympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä ja pohditaan ympäristömyrkkyjen 
vaikutusta ihmisten, eläinten ja kasvien kasvuun ja lisääntymiseen. Käsitellään päihteiden 
käytön terveydellisiä vaikutuksia. 
Ihminen ja teknologia
Biologian tunneilla käsitellään teknologian ympäristövaikutuksia ja mietitään omia järkeviä 
valintoja luonnon kuormituksen vähentämiseksi. Pohditaan teollisuuden, yhteiskunnan ja 
yksilön vastuuta ympäristön suojelussa sekä tapoja rakentaa ympäristöä säästävää 
teknologiaa. Tutustutaan biotekniikan kehityksen mahdollisuuksiin ja uhkiin ihmiskunnalle. 
Käytetään teknologiaa kokeellisten työtapojen toteuttamisessa.

7.7.2  MAANTIETO

VUOSILUOKAT 7–9

Maantieto on oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia 
ilmiöitä. Se on maailmanlaajuisen maailmankuvat muodostumisen ja sen alueellisen pe-
rustan ymmärtämisen väline. Maantiedon opetus kehittää oppilaan kykyä tarkastella lu-
onnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja 
ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle. Se ohjaa myös seu-
raamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutuksia luonnolle 
ja ihmisen toiminnalle. Opetuksen tarkoituksena on myös, että oppilaiden tieto, ymmärrys 
ja arvostus erilaisia kulttuureita kohtaan lisääntyy. Maantieto toimii siltana luonnontieteel-
lisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. Se ohjaa oppilaita pohtimaan luonnonti-
eteellisten ilmiöiden ja ihmisten toimintaan liittyvien ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita sekä 
tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. 

Maantiedon opetuksessa käytetään paljon erilaisia karttoja, kuvia, tilastoja, diagrammeja, 
audiovisuaalista materiaalia, tietokoneita sekä Internetiä. Opiskeluun liittyy myös maasto-
työskentely, ajankohtaisen tiedon hankkiminen, omien pienten tutkimusten tekeminen ja 
esitelmän valmistaminen ja esittäminen. Oppilaiden omat kertomukset ulkomaan ja koti-
maan matkoistaan tuovat elävyyttä opiskeluun. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös 
saamaan vierailijoita. Maantiedon opetukseen liittyvät ympäristöasiat integroidaan yh-
deksännellä luokalla biologian ympäristökurssiin. Tarvittaessa maantiedon opetus järjes-
tetään vuosiluokille 7-8 vuorokurssiperiaatteella.
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7.  LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita 

maantieteellisiä tietolähteitä
 määrittämään kartalta sijainnin sekä paikkojen väliset etäisyydet ja suunnat
 ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla, kuten vuorokauden, vuode-

najat, sekä lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet
 ymmärtämään maan pintaa muokkaavien maapallon sisäisten ja ulkoisten tekijöiden 

vaikutuksia maisemassa 
 ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta maailmassa sekä ti-

etämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen asutuksen ja toimintojen sijoittumista
 tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, kunnioittamaan niitä sekä suhtautumaan myön-

teisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja erilaisten kulttuurien edustajiin
 kunnioittamaan ja suhtautumaan myönteisesti vähemmistökulttuureihin ja maahan-

muuttajiin
 seuraamaan, ymmärtämään ja soveltamaan uutistietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti
 ymmärtämään maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä sekä toimimaan 

itse kestävän kehityksen mukaisesti.

SISÄLLÖT

Maa – ihmisen kotiplaneetta
 maantieteellisten tietolähteiden tulkitseminen ja käyttäminen: fyysiset kartat ja tee-

makartat sekä diagrammit, tilastot, ilmakuvat, satelliittikuvat, valokuvat, kirjallisuus, 
uutislähteet ja Internet sekä havainnoiminen itse

 kartan asteverkko ja mittakaava, sijainnin määrittäminen asteverkon koordinaatiston 
avulla sekä paikkojen välisten etäisyyksien ja suuntien määrittäminen mittakaavan ja 
ilmansuuntien avulla

 maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmot-
taminen kokonaisuutena sekä maailman alueellinen jäsentäminen luonnonolojen ja 
kulttuurierojen perusteella

 planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt, kuten vuorokausi (aikavyöhykkeet), vuodenajat, sekä 
lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet

 maankuoren laattojen liike ja sen aiheuttamat tulivuorenpurkaukset ja maanjäristykset 
sekä poimuvuoristojen synty

 veden, jään ja tuulen aiheuttama maaperän kulutus ja kuljetus
 luonnon ja ihmisten välinen vuorovaikutus maailmassa: ihmisten tarpeet ja toimeen-

tulo sekä asutuksen ja toimintojen sijoittuminen
 kahden tai useamman maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen 

piirteiden opiskelu ja vertaileminen: Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Aasia, Afrikka, Austra-
lia tai Antarktis. Vuosikohtaisesti päätetään, mihin maanosiin panostetaan, mutta 
myös muihin maanosiin pyritään tutustumaan lyhyesti käytettävissä olevan ajan puit-
teissa

145



Yhteinen ympäristö
 ympäristö- ja kehityskysymykset maailmanlaajuisesti sekä niiden ratkaisumah-

dollisuudet ja oman toiminnan merkitys

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 7. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä 

ja kartan mittakaavaa
 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä käyttää hyväksi uuti-

slähteitä ja tietoverkossa olevaa tietoa
 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmas-

todiagrammin tilastotietojen avulla.

Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
 hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuuri-

maantieteelliset peruspiirteet
 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 selostaa lyhyesti, mitkä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongel-

mat, kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, eli-
nympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma

 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan paran-
tamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja ke-
hityskysymyksiä voidaan ratkaista.

8. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita 

146



maantieteellisiä tietolähteitä
 määrittämään kartalta alueen sijainnin sekä paikkojen väliset etäisyydet ja suunnat
 ymmärtämään, miten planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt vaikuttavat Euroopassa
 ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia Euroopan maise-

massa
 ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Euroopassa sekä ti-

etämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen asutuksen ja toimintojen sijoittumista Euroo-
passa

 tunnistamaan Euroopan eri kulttuurien piirteitä, kunnioittamaan niitä sekä suhtautu-
maan myönteisesti Euroopan maihin, niiden kansoihin ja erilaisten eurooppalaisten 
kulttuurien edustajiin

 seuraamaan, ymmärtämään ja soveltamaan uutistietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti
 tunnistamaan ja ymmärtämään Euroopan ympäristö- ja kehityskysymyksiä sekä to-

imimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti.

SISÄLLÖT

Eurooppa
 maantieteellisten tietolähteiden tulkitseminen ja käyttäminen: fyysiset kartat ja tee-

makartat sekä diagrammit, tilastot, ilmakuvat, satelliittikuvat, valokuvat, kirjallisuus, 
uutislähteet ja Internet sekä havainnoiminen itse 

 kartan asteverkko ja mittakaava, sijainnin määrittäminen asteverkon koordinaatiston 
avulla sekä paikkojen välisten etäisyyksien ja suuntien määrittäminen mittakaavan ja 
ilmansuuntien avulla

 Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa 
 planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt (esim. lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet) ja maanpin-

taa muokkaavat tekijät Euroopassa 
 Euroopan karttakuva: sijoittuminen maailmankartalle, Euroopan valtiot ja niiden 

pääkaupungit, tärkeimmät vuoristot, ylängöt, alangot, joet, järvet ja merialueet 
 Euroopan luonnonolot: pinnanmuodot, vesistöt, ilmasto ja kasvillisuus sekä erilaiset 

maisemat 
 ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden sijoittuminen ja vuorovaikutus Euroopan 

eri alueilla: väestö ja sen sijoittuminen, energialähteet, maatalous, teollisuus, liikenne 
ja matkailu

 Euroopan Unioni ja Euroopan tulevaisuus
 pienimuotoinen tutkielma jostakin Euroopan alueesta tai valtiosta 
 tarkempi tutustuminen oppilaiden valitsemiin Euroopan alueisiin tai kaikkien em. tut-

kielmien esitteleminen koko luokalle

Yhteinen ympäristö
 Euroopan ympäristö- ja kehityskysymykset ja niihin liittyvien ratkaisumahdollisuuksien 

pohtiminen (esim. Itämeren alueen ympäristökysymykset)
 ihminen luonnonvarojen kuluttajana

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 8. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ
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Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä 

ja kartan mittakaavaa
 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä käyttää hyväksi uuti-

slähteitä ja tietoverkossa olevaa tietoa
 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmas-

todiagrammin tilastotietojen avulla.

Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
 kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisten toimintaa sekä ymmärtää Eu-

roopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
 vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuk-

sessa muiden maailman alueiden kanssa
 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja sijoittaa uutisten tapahtumapaikat Euroopan kartalle.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset Euroopan ympäristö- ja kehitysongelmat
 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan paran-

tamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä Euroopan ympäristö- ja kehitysky-
symyksiä voidaan ratkaista.

Sisällöt

Luonto ja ekosysteemit
 ekosysteemeihin liittyvät käsitteet, kuten yksilö, populaatio, eliöyhteisö, ekosysteemi, 

tuottajat, kuluttajat, hajottajat, ravintoketju sekä ravintoverkko
 erilaisiin metsäekosysteemeihin tutustuminen, niiden rakenne, toiminta ja ominaispiir-

teet 
 metsän kasvuolosuhteet ja vuodenaikojen vaikutus metsäluonnossa 
 metsäekosysteemien keskeisten kasvi- ja eläinlajien sekä sienten luokitteleminen ja 

tunnistaminen 
 ohjattu lähiseudun kasvien kerääminen tai dokumentointi lajien tunnistamista varten
 mahdollisuuksien mukaan johonkin metsätyyppiin liittyvä ekosysteemin omakohtainen 

tutkiminen
 metsän luontaisiin kehitysvaiheisiin ja metsänhoitoon tutustuminen
 metsäekosysteemien monimuotoisuus 
 kasvinviljelyn periaatteisiin tutustuminen
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Elämä
 elämän edellytykset ja eliöiden ominaisuudet, kuten lisääntyminen
 kasvi- ja eläinsolun rakenne ja toiminta
 fotosynteesi ja soluhengitys

Yhteinen ympäristö
□ läheisten metsäekosysteemien tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen sekä kyseisten 

metsäekosysteemien tilaa parantavien toimien ja oman ympäristökäyttäytymisen 
pohtiminen

9. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita 

maantieteellisiä tietolähteitä
 määrittämään kartalta sijainnin sekä paikkojen väliset etäisyydet ja suunnat
 ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia Suomessa
 ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia Suomen maisemassa
 ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa sekä ti-

etämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen asumisen ja toimintojen sijoittumista
 suhtautumaan myönteisesti oman maan vähemmistökulttuureihin ja maahanmuuttajiin
 tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä
 hahmottamaan omaa alueellista identiteettiään
 tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa elinympäristönsä 

suunnitteluun ja kehittymiseen
 seuraamaan, ymmärtämään ja soveltamaan uutistietoa ja arvioimaan sitä kriittisesti
 tunnistamaan ja ymmärtämään Suomen ympäristö- ja kehityskysymyksiä sekä toimi-

maan itse kestävän kehityksen mukaisesti (integroidaan biologian kanssa).

SISÄLLÖT
Suomi maailmassa
 maantieteellisten tietolähteiden tulkitseminen ja käyttäminen: fyysiset kartat ja tee-

makartat sekä diagrammit, tilastot, ilmakuvat, satelliittikuvat, valokuvat, kirjallisuus, 
uutislähteet ja Internet sekä havainnoiminen itse 

 maastokartan tulkitseminen: karttamerkkien ymmärtäminen, sijainnin määrittäminen 
asteverkon avulla ja etäisyyksien määrittäminen mittakaavan avulla sekä suunnan 
määrittäminen ilmansuuntien avulla

 Suomen karttakuva: korkokuva, vesistöt, kasvillisuusvyöhykkeet, tärkeimmät kau-
pungit

 Suomen ilmasto ja säätilojen muodostuminen
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 Suomen kallioperä, sen kivilajit ja jääkauden aiheuttamat muutokset maaperässä
 Itämeri ja Suomen sisävedet
 Suomen kasvillisuus ja eläimistö
 Suomen maisema-alueet, Suomen rakennetun ympäristön piirteet ja arvokkaat kult-

tuuri- ja perinnemaisemat
 Suomen väestö, sen sijoittuminen, vähemmistökulttuurit ja muuttoliike
 luonnonolojen vaikutus ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla 
 elinkeinot, niiden alueelliset piirteet ja sijoittuminen Suomessa
 energian käyttö ja liikenne Suomessa
 keskukset, vaikutusalueet ja kaupunkien rakenne
 aluesuunnittelu ja vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja ke-

hittymisessä
 Suomi osana Eurooppaa ja maailmaa, Suomen vuorovaikutussuhteet lähialueidensa 

sekä Euroopan ja koko maailman kanssa
 oman lähiympäristön tai kotikunnan tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu 

ympäristö ja sosiaalinen ympäristö

Yhteinen ympäristö
 Suomen ympäristö- ja kehityskysymykset ja niiden ratkaisuvaihtoehdot (integroidaan 

biologiaan)
 Itämeren alueen ympäristökysymykset
 tunnistamaan Suomen ja kotiseudun ympäristöongelmia ja -muutoksia, pohtimaan 

niiden syitä ja esittämään niihin ratkaisumahdollisuuksia.
 

SISÄLLÖT

Elämä ja evoluutio
 bakteerien ja virusten rakenne, lisääntyminen ja merkitys
 eläinsolun rakenne ja toiminta
 eliökunnan synnyn ja kehityksen käsittely sekä eliökunnan luokittelu
 ihmisen biologinen ja kulttuurinen kehitys evoluutioteorian mukaan ihmisen omi-

naispiirteet 
 biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset

Ihminen
 ihmisen rakenne; solut, kudokset, elimet, eri elimistöt
 ihmisen keskeiset elintoiminnot, kuten verenkierto, ruuansulatus, hengitys, hermoston 

toiminta ja aistit
 ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen
 perinnöllisyys, geenit, DNA sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuk-

sien kehittymisessä

Yhteinen ympäristö
□ ihmisen riippuvuus luonnosta
□ luonnonvarojen kuluttamisen merkitys
□ ekologisesti kestävä kehitys
□ Suomen ja lähiympäristön ympäristöongelmat
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□ luonnon monimuotoisuus ja siinä tapahtuneet muutokset sekä uhanalaisuus
□ ympäristönsuojelu ja sen tavoitteet
□ oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön ti-

laa parantavien toimien tarkastelu (esim. paikallisen ilmanlaadun tarkkailu ja siihen 
vaikuttavien parantavien toimenpiteiden pohtiminen)

□ oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
□ ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä niiden rat-

kaisumahdollisuudet

Arviointi

Oppilaan itsearviointi
 oppiminen
 oma työskentely, työskentelytaidot ja asenne oppiaineen opiskeluun
 tiedon luotettavuuden pohtiminen

Koulun suorittama arviointi
 oppilaan työskentelyn, toiminnan ja työskentelytaitojen havainnointi
 oppimiskeskustelut

Oppilas saa arviointipalautetta keskusteluissa opettajan kanssa.

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Biologian tutkimustaidot
Oppilas osaa
 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan  
 työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa 

kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti 
 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia. 

Luonto ja ekosysteemit
Oppilas osaa
 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähilu-

onnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja 
 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan 
 nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä 
 tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä 
□ kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekolo-

gisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.
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Elämä ja evoluutio  
Oppilas osaa
□ kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
□ selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
□ kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä 
□ selostaa evoluutioteorian peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
□ jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. 

Ihminen
Oppilas osaa
□ kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 

pääpiirteet
□ selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
□ selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, ras-

kauden kulun ja synnytyksen 
□ käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.
 
Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
□ kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja  

ympäristösuojelun merkitystä
□ tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
□ kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa 

esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti. 
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Aihekokonaisuuksia biologian opetuksessa

Ihmisenä kasvaminen
Biologian tunneilla käsitellään yksilön vastuuta luonnosta ja sen suojelemisesta sekä 
pohditaan eettisiä valintoja. Perehdytään ympäristönsuojeluun ja ongelmiin, pohditaan 
yhteisön ja yksilön vastuuta ympäristöstä sekä ihmisen alkuperää. Perehdytään ihmisen 
rakenteeseen, toimintaan ja kasvuun sekä tarkastellaan ihmisen ainutlaatuisuuden merki-
tystä.  
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Biologian tunneilla kehitetään globaalista ajattelua ja herätetään kiinnostusta kansainväl-
isiin tehtäviin.

Viestintä ja mediataito
Biologian tunneilla tehdään esitelmiä ja etsitään tietoja erilaisista lähteistä. Käsitellään 
tietoturvaa, lähdesuojaa ja sananvapautta. Seurataan ajankohtaisia biologiaan liittyviä 
asioita viestimistä. 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Biologian tunneilla voidaan tehdä opintoretkiä sopiviin yrityksiin ja tehtaisiin, tutustua 
niiden toimintaan ja yhteiskunnalliseen merkitykseen työnantajana ja erilaisten hyödyk-
keiden tuottajana. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä erilaisia tutkimuksia yhtei-
styössä yritysten kanssa. Käsitellään yksilön ja yhteiskunnan mahdollisuutta vaikuttaa 
oman elinympäristön ja ekosysteemin hyvinvointiin, esim. luonnonsuojeluun ja 
maankäyttöön. 

Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta
Biologian tunneilla käsitellään luonnon monimuotoisuuden merkitystä ja ihmisen toimin-
nan aiheuttamia muutoksia ympäristössä. Perehdytään jokamiehen oikeuksiin ja vel-
vollisuuksiin. Tutkitaan oman elinympäristön tilaa ja ympäristömuutoksia ja pohditaan 
omaa ympäristökäyttäytymistä. Opetellaan toimimaan ympäristöystävällisesti ja vastuul-
lisesti luonnossa. Käsitellään ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kehi-
tystä. Pohditaan yksilön ja yhteisön vastuuta elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoin-
nista. Käsitellään kotimaisia, eurooppalaisia ja maailmanlaajuisia ympäristökysymyksiä 
sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Käsitellään maapallon energiavaroja sekä energian 
säästämistä.
 
Turvallisuus ja liikenne
Biologiassa perehdytään nuoren ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä terveyttä 
ylläpitäviin ja vahingoittaviin tekijöihin. Pohditaan oikeutta ja keinoja suojella itseään. 
Käsitellään ympäristön terveys- ja turvallisuusriskejä ja pohditaan ympäristömyrkkyjen 
vaikutusta ihmisten, eläinten ja kasvien kasvuun ja lisääntymiseen. Käsitellään päihteiden 
käytön terveydellisiä vaikutuksia. 

Ihminen ja teknologia
Biologian tunneilla käsitellään teknologian ympäristövaikutuksia ja mietitään omia järkeviä 
valintoja luonnon kuormituksen vähentämiseksi. Pohditaan teollisuuden, yhteiskunnan ja 
yksilön vastuuta ympäristön suojelussa sekä tapoja rakentaa ympäristöä säästävää 
teknologiaa. Tutustutaan biotekniikan kehityksen mahdollisuuksiin ja uhkiin ihmiskunnalle. 
Käytetään teknologiaa kokeellisten työtapojen toteuttamisessa.
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 9. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä käyttää hyväksi karttamerkkejä 

ja kartan mittakaavaa
 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä käyttää hyväksi uuti-

slähteitä ja tietoverkossa olevaa tietoa
 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmas-

todiagrammin tilastotietojen avulla.

Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
 selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot 

ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
 kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä ja sijoittumista 

Suomessa
 analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat 

kulttuuri- ja perinnemaisemat
 osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman eli-

nympäristönsä suunnitteluun, kehittymiseen ja parantamiseen
 suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun 

ympäristöön liittyviä tutkimuksia
 tunnistaa oman kulttuurinsa piirteitä, tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökult-

tuurit sekä hahmottaa oman alueellisen identiteettinsä
 kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 

ja koko maailman kanssa. 
 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja sijoittaa uutisten tapahtumapaikat Suomen kartalle.

Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja 

parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa
 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan paran-

tamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja ke-
hityskysymyksiä voidaan ratkaista. (integroidaan biologiaan).
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Maantieteelliset taidot
Oppilas osaa
 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi kart-

tamerkkejä ja kartan mittakaavaa 
 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi 

uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa 
 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmas-

todiagrammin tilastotietojen perusteella.

Maailman jäsentäminen
Oppilas osaa
 hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuuri-

maantieteelliset peruspiirteet
 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle. 

Euroopan jäsentäminen
Oppilas osaa
 kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Eu-

roopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
 vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuk-

sessa muiden maailman alueiden kanssa.

Suomen jäsentäminen
Oppilas osaa
 selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot 

ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla 
 kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista 

Suomessa
 analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat 

kulttuuri- ja perinnemaisemat
 osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman eli-

nympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
 suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun 

ympäristöön liittyviä tutkimuksia
 tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähem-

mistökulttuurit 
 kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 

ja koko maailman kanssa. 
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Yhteinen ympäristö
Oppilas osaa
 selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongel-

mat, kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, eli-
nympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma

 kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja 
parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa

 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan paran-
tamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja ke-
hityskysymyksiä voidaan ratkaista.
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7.8  FYSIIKKA JA KEMIA

VUOSILUOKAT 5–6

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja 
kokemukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tut-
kimukset. Näistä edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita tutkimalla 
luonnon lainalaisuuksia. Keskeistä opiskelussa on ongelmakeskeinen, tutkiva lähestymis-
tapa, jolloin oppilasta ohjataan aktiiviseksi oppijaksi, ajattelijaksi ja toimijaksi. Työtavoissa 
painotetaan yhteistoiminnallisuutta ja kokeellisuutta. Työskentelyn tulee luoda oppimisen 
iloa ja motivaatiota luonnontieteiden opiskeluun. Samalla kehitetään myös sinnikkyyttä, 
itsekuria ja kekseliäisyyttä. Oppilaita tutustutetaan luonnontieteelliseen ajatteluun ja kult-
tuuriin. Yhdessä pohditaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opetetaan 
oppilaita huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti. Opetukseen in-
tegroidaan terveystiedon opetusta turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. Historiaan 
integrointi on myös mahdollista luonnontieteellisten keksintöjen ja tiedemiesten historiaan 
tutustumalla.

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 työskentelemään ja liikkumaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 

noudattamaan annettuja ohjeita
 toimimaan vastuullisesti yhdessä erilaisten työryhmien kanssa yhteiseen tavoit-

teeseen pyrkien
 tekemään havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja tarkoituksenmukaisilla mittavälineillä,
 etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
 tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan luon-

nonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
 suunnittelemaan ja tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa sel-

vitetään ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä 
riippuvuuksia

 käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa 
fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä

 käyttämään ja hoitamaan laboratorio- ja muita tutkimusvälineitä
 kommunikoimaan tuloksista sekä esittämään hankkimaansa tietoa suullisesti ja kirjal-

lisesti myös erilaisia piirroksia, kaavioita ja graafisia esityksiä käyttäen

SISÄLLÖT

5. LUOKKA

Energia ja sähkö
Erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja sekä energiavarat
 uusiutumattomia energialähteitä: kivihiili, maaöljy, maakaasu
 uusiutuvia energialähteitä: aurinkoenergia, vesi- ja tuulivoima
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Luonnon rakenteet
Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia ilmiöitä
 maapallo, Kuu
 Kuun vaiheet, auringonpimennys, kuunpimennys
 vuorokauden ajat, vuodenajat, aikavyöhykkeet

Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas
 tähtitaivaan havainnoiminen

Aineet ympärillämme
Ilman koostumus ja ilmakehä
 kemiallisia merkkejä
 ilmakehän merkitys elämän ylläpitäjänä

Veden ominaisuudet ja merkitys liuottimena
 veden ominaisuudet
 liukeneminen, kylläinen liuos

Luonnonvesien tutkiminen ja veden puhdistaminen

6. LUOKKA

Energia ja sähkö
Lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen sähkön avulla
 virtapiiri, vastus, hehkulamppu, johdin ja kytkin
 paristo ja akku jännitelähteinä
 sähköllä toimivat laitteet

Sähköturvallisuus
 verkkovirta, muuntaja, sähköjohto, lampun vaihto
 oikosulku, sulake
 kodinkoneiden turvallinen käyttö

Luonnon rakenteet
Vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia
 painovoima
 kosketusvuorovaikutus: kitka, väliaineen (ilman tai veden) vastus, tukivoima, noste, 

törmäysvoimat
 erilaisen liiketilan tunnistaminen, esim. pyöriminen, liukuminen, putoaminen, virtaus, 

vääntäminen, vetäminen, värähteleminen, heiluriliike
 voiman ja massan vaikutus kappaleen liiketilaan
 voiman vaikutus kappaleen muotoon

Turvallinen liikkuminen ja tapaturmien ehkäiseminen
 liikenneturvallisuus jalankulkijana ja polkupyöräilijänä
 turvallisuus liikuntaharrastuksissa
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Aineet ympärillämme
Maaperän ja elinympäristön aineet
 maaperästä saatavien aineiden luokittelu ja aineiden erottamismenetelmiä kuten suo-

datus, kiteytys ja seulominen
 maaperän aineiden kemiallisia merkkejä
 elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden alkuperä, turvallinen käyttö, elinkaari 

ja kierrätys
 aineiden ja tuotteiden ominaisuuksien (esim. happamuuden) tutkiminen
 vaikuttavat aineet tupakassa, päihteissä ja huumaavissa aineissa ja niiden haitat sekä 

vaarallisuus

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä nou-

dattaa annettuja ohjeita
 osaa toimia vastuullisesti yhdessä erilaisten työryhmien kanssa yhteiseen tavoit-

teeseen pyrkien
 osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja tarkoituksenmukaisilla mittaväli-

neillä, etsiä tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
 osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistaa luonno-

nilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
 osaa suunnitella ja tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään 

ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riip-
puvuuksia

 osaa käyttää luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokitte-
lussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä

 osaa käyttää ja hoitaa laboratorio- ja muita tutkimusvälineitä
 osaa kommunikoida tuloksista sekä esittää hankkimaansa tietoa suullisesti ja kirjallis-

esti myös erilaisia piirroksia, kaavioita ja graafisia esityksiä käyttäen

Energia ja sähkö
Oppilas
 tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä 

osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin

Luonnon rakenteet
Oppilas
 tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuodenajat, 

Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee aurinkokunnan rakenteen ja osaa tehdä ha-
vaintoja tähtitaivaasta
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Aineet ympärillämme
Oppilas
 tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä 

ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä
 osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia ja merkitystä liuottimena sekä tietää, miten 

vesiä puhdistetaan

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä nou-

dattaa annettuja ohjeita
 osaa toimia vastuullisesti yhdessä erilaisten työryhmien kanssa yhteiseen tavoit-

teeseen pyrkien
 osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja tarkoituksenmukaisilla mittaväli-

neillä, etsiä tietoa tutkittavasta kohteesta sekä pohtimaan tiedon luotettavuutta
 osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistaa luonno-

nilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita
 osaa suunnitella ja tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään 

ilmiöiden, eliöiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riip-
puvuuksia

 osaa käyttää luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokitte-
lussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä

 osaa käyttää ja hoitaa laboratorio- ja muita tutkimusvälineitä
  osaa kommunikoida tuloksista sekä esittää hankkimaansa tietoa suullisesti ja kirjal-

lisesti myös erilaisia piirroksia, kaavioita ja graafisia esityksiä käyttäen

Energia ja sähkö
Oppilas
 osaa tehdä kokeita, joissa sähköä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaam-

iseen
 osaa rakentaa virtapiirin, jossa on vastus, hehkulamppu ja kytkin
 tunnistaa pariston ja akun jännitelähteiksi
 osaa kodinkoneiden turvallisen käytön periaatteet

Luonnon rakenteet
Oppilas
 osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima sekä kosketus-

vuorovaikutuksia
 tunnistaa erilaista liikettä
 osaa tutkia, miten voima muuttaa kappaleen liiketilaa
 osaa soveltaa luonnontieteellistä tietoa liikkumisessa ja liikenteessä
 osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä
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Aineet ympärillämme
Oppilas
 osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemiallisia 

merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suodatusta, 
kiteytystä ja seulomista

 tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja 
elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi hap-
pamuutta

 tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi ne 
ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista

ARVIOINTI

Kirjallisessa kokeessa arvioidaan opittujen asioiden ja käsitteiden tunnistamista ja 
ymmärtämistä, kokonaisuuksien hallintaa sekä ongelmanratkaisu- ja soveltamistaitoja. 
Kirjallisilla kokeilla mitattavan tiedoissa ja taidoissa edistymisen lisäksi arvioidaan työsk-
entelyä sekä yksin että ryhmän jäsenenä.

7.8.1 FYSIIKKA

VUOSILUOKAT 7 – 9 

Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysii-
kasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankin-
nan taitoja. 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset 
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista 
edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppi-
lasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä 
käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön tai-
toja ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun. 

Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen 
käyttämiseen, tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa sekä 
antaa oppilaalle valmiudet käsitellä tutkimustietoa ja ymmärtää tunnetun totuuden muut-
tuminen tutkimustiedon kasvaessa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kir-
joittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmu-
kaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian merki-
tyksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 

Fysiikan opiskelu on keskeinen väline luonnonlakien ja olemassa olevan maailman 
ymmärtämiselle. Käytännön tasolla fysiikan opiskelu antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä 
valintoja erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa. 
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FYSIIKKA JA AIHEKOKONAISUUDET 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Fysiikan opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä valintoja 
erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa sekä toimia 
ihmisten ja hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on kasvattaa ympäristötietoisia, ke-
stävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 

Turvallisuus ja liikenne 
Fysiikan opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoi-
maan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi. 
Lisäksi oppilas saa valmiuksia toimia vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä. 

7. LUOKKA

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa 
 luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien hahmottamista 
 havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin 

esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen 

 käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaal-
isia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

 tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, eri-
laisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään 
ilmiöiden syy-seuraussuhteita 

 arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon ja tutkimustulosten luotettavuutta. 

SISÄLLÖT 

Värähdys- ja aaltoliike 
 Erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt, aaltoliikkeen synty ja havaitseminen, 

heijastuminen ja taittuminen sekä niihin liittyvät suureet ja lait 
 äänen ja valon merkitys ja sovellukset 
 optisten laitteiden toimintaperiaatteita. 

Luonnon rakenteet 
 Luonnon rakenteet ja mittasuhteet. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 
 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa 
 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 

yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedon-
hankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas 
 tunnistaa aaltoliikkeen ja sille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi heijastumisen ja 

taittumisen sekä aaltoliikkeen synnyn, etenemisen, vastaanottamisen edellytyksiä 
 tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään sekä osaa luon-

nehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla 
 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina 

käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 
 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi 

äänen ja valon käyttö tiedonsiirrossa sekä melu ja siltä suojautuminen. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 
 hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa 

havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla 
 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä, muun muassa energia, 

vuorovaikutus ja säteily. 

163



8. LUOKKA

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa 
 luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien hahmottamista 
 havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin 

esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

 suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja 
varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riip-
puvuuksia 

 muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä 
sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta 

 käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaal-
isia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

 arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 
 käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennus-

teiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 
 tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, eri-

laisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään 
ilmiöiden syy-seuraussuhteita. 

SISÄLLÖT 

Liike ja voima 
 Vuorovaikutukset ja niistä syntyvät voimat. Voimien aiheuttamat liike- ja tasapainotilat
 liike: erilainen liike ympäristössä, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit 
 voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho. 

Lämpö 
 Kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden 

kuvaaminen tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla
 lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset 
 energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona. 

Luonnon rakenteet 
 Rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja va-

pautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 
 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa 
 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 

yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukoi-
den ja graafien avulla sekä tulkita niitä 

 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedon-
hankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

Liike ja voima 
Oppilas 
 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, 

kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 
 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustulok-

sista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennus-
teiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaat-
teen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää 
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää 
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

 tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan. 

Lämpö 
Oppilas 
 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja 

osaa tulkita niitä 
 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen läm-

penemistä ja olomuodon muutoksia, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien 
avulla 

 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tar-
kastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. 

Luonnon rakenteet 
Oppilas 
 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, 

vuorovaikutus ja säteily 
 ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 

muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamis-
essa. 
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9. LUOKKA

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa 
 luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien hahmottamista 
 havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailua ja luokittelua, hypoteesin 

esittämistä ja sen testaamista sekä tulosten käsittelyä, esittämistä ja tulkitsemista 
myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen 

 suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja 
varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riip-
puvuuksia 

 muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä 
sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta 

 käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaal-
isia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita 

 arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 
 käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennus-

teiden tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 
 tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia, eri-

laisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään 
ilmiöiden syy-seuraussuhteita. 

SISÄLLÖT 

Sähkö 
 Kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat 
 tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt sekä näiden ilmiöiden soveltaminen turvallisesti 

jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa 
 sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa sekä sähkön käyttö ko-

tona. 

Luonnon rakenteet 
 Rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset 
 radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen 

luontoon sekä säteilyltä suojautuminen. 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Luonnon tutkimisen taidot
Oppilas
 osaa työskennellä turvallisesti ja ohjeita noudattaen
 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 

yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa

 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukko-
jen ja graafien avulla sekä tulkita niitä

 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedon-
hankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.

Liike ja voima
Oppilas
 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, 

kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustulok-

sista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennus-
teiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen

 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaat-
teen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia

 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja selittää 
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää 
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan

 tuntee työn ja energian välisen yhteyden
 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.

Värähdys- ja aaltoliike
Oppilas
 tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen syn-

nyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen
 tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia 

ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla
 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina 

käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa
 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi 

melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.

Lämpö
Oppilas
 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja 

osaa tulkita niitä
 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen läm-

penemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla
 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tar-

kastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.
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Sähkö
Oppilas
 osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 

periaatteet sekä arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia
 ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuk-

sien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin to-
iminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina

 tuntee sähköä hyödyntäviä sovelluksia, kuten sähkömagneettisen viestinnän
 tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, 

osaa selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voi-
malaitosten hyötyjä ja haittoja.

Luonnon rakenteet
Oppilas
 tuntee säteilylait ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit 

vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä
 hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa 

havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla
 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä, mm. energia, vuorovaiku-

tus ja säteily
 ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 

muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamis-
essa.
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7.8.2  KEMIA

VUOSILUOKAT 7–9 

Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta 
ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tie-
donhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Länsimainen tiede on his-
toriallisesti perustunut siihen, että maailma on Jumalan luomana kokonaisuutena ymmär-
rettävä ja sitä voidaan järjen avulla tutkia. Opetus auttaa ymmärtämään kemian ja 
teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. 
Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja ke-
skustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja 
ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. 

Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön 
liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkit-
semiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioi-
den mallintamiseen kemian merkkikielellä. Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmot-
tamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, 
periaatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja 
sekä innostaa oppilasta kemian opiskeluun. 

KEMIA JA AIHEKOKONAISUUDET 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Energian tuotantoon ja tuotteiden elinkaareen perehdyttäessä oppilas  oppii muodosta-
maan oman mielipiteensä erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen. Kestävän kehityksen 
periaatteita opiskeltaessa oppilas tiedostaa oman toimintansa vaikuttavuuden. Kemian 
tunneilla tutustutaan kemian alan työmahdollisuuksiin sekä erilaisiin alaan liittyviin am-
matteihin. 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Kemian opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Kemian opetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia ke-
stävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia.

Ihmisenä kasvaminen
Kemian tunneilla harjoitellaan yksin ja ryhmässä työskentelemistä. Tunneilla opitaan tun-
nistamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytämään omaan oppimistyyliin sovel-
tuvia opiskelu- ja työskentelytapoja.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kemian tunneilla korostetaan, että kemia ei tunne kansallisia rajoja. Alkuaineet, niistä 
muodostettavat yhdisteet sekä niiden vaikutukset ovat maailmanlaajuisia. Myös kemial-
liset riski- ja vaaratekijät ovat kansainvälisiä, siis  jokaisen yhteiskunnan ja yksilön yhteisiä 
huolenaiheita.  
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Viestintä ja mediataito
Kemian tunneilla voidaan hyödyntää viestintä- ja mediataitoja tutkielmien ja tutkimusra-
porttien tekemiseen sekä kemian aiheeseen liittyvien tietojen etsimiseen.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kemian tunneilla opetellaan toimimaan vastuullisena kuluttajana niin oman turvallisuuden 
kuin ympäristön kannalta. Tunneilla opitaan ymmärtämään erilaisten aineiden vaikutuksia 
ympäristölle ja ohjataan oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä. 

Turvallisuus ja liikenne
Kemian tunneilla opetellaan työvälineiden, -materiaalien ja -tapojen turvallista käyttöä. 
Opetellaan suojautumista erilaisilta onnettomuuksilta sekä toimimista esimerkiksi palo- ja 
räjähdystilanteissa. Harjoitellaan avun hälyttämistä ja ensiavun perustaitoja. Jokaisen op-
pilaan tulee tietää selkeät turvallisuussäännöt tunneilla. Tutustutaan keskushermostoon 
vaikuttavien aineiden  haittavaikutuksiin ja elintarvikkeiden kemiaan.

Ihminen ja teknologia
Kemian tunneilla käsitellään teknologian ympäristövaikutuksia, pohtien teknologiaan liitty-
viä eettisiä, moraalisia ja muita arvokysymyksiä.  Käsitellään teollisuuden, yhteiskunnan 
ja yksilön vastuuta ympäristösuojelussa sekä tapoja rakentaa ympäristöä säästävää 
teknologiaa. Kemiassa käytetään myös teknologiaa erilaisten kokeellisten työtapojen to-
teuttamiseksi. Tutustutaan erilaisten aineiden mm metallien ominaisuuksiin ja valmistuk-
seen. Perehdytään kemiallisen energian tuottamiseen ja varastointiin. 

7. LUOKKA
 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
 käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetel-

miä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merki-
tystä 

 tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 
 tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja 

käyttämään niitä
 aineen rakennetta kuvaavia käsitteitä ja malleja 
 kuvailemaan ja mallintamaan yksinkertaisia palamisreaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
 soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa. 

SISÄLLÖT 

Ilma ja vesi 
 Ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle 
 vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys 
 aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä 

palamistuotteiden ominaisuudet. 
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Raaka-aineet ja tuotteet
 Alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä reak-

tionopeuksien vertailu 
 reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittaminen. 

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Oppilas 
 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 
 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutki-

taan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen 
happamuutta 

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 

luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa 
 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreak-

tion yhtälön 

8. LUOKKA
 

TAVOITTEET 

Oppilas oppii 
 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
 käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetel-

miä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merki-
tystä 

 tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 
 aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merki-

tyksen luonnolle ja ympäristölle 
 tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja 

käyttämään niitä 
 aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja 
 kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
 soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
 tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskun-

nalle. 

SISÄLLÖT
 

Raaka-aineet ja tuotteet 
 Alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen atomimallin tai 

jaksollisen järjestelmän avulla 
 reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittaminen. 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 

Oppilas 
 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 
 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 
 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 

rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä 
 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreak-

tion yhtälön 
 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 

luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa 
 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja 

ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku ja kasvihuoneilmiö 
 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, 

esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle 
 tuntee teollisuuden eri aloja, kuten puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita ja 

niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 
 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja tehdä valintoja kuluttujana. 

9. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii 
 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen 
 käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetel-

miä, myös tieto- ja viestintätekniikka, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merki-
tystä 

 tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 
 tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja 

käyttämään niitä 
 kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
 aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merki-

tyksen luonnolle ja ympäristölle 
 soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa 
 tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskun-

nalle. 

SISÄLLÖT
Ilma ja vesi 
 epämetallien ja metallien palamistuotteet 
 palamistuotteiden ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä 
 happamuus ja emäksisyys, neutralointi sekä suolanmuodostus 
 reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittaminen.  
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Elollinen luonto ja yhteiskunta 
 Hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteita 
 orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja kar-

boksyylihapot sekä niiden ominaisuudet ja käyttö 
 hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä 

teollisuuden raaka-aineina 
 fotosynteesi ja palaminen, energialähteet 
 pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit. 

Raaka-aineet ja tuotteet 
 tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia 

sekä tuotteiden valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys 
 sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset 
 reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden kirjoittaminen. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas
 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä sekä maas-

tossa että laboratoriossa
 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutki-

taan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen 
happamuutta

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä
 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja 

ympäristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen
 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, 

esimerkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä kor-
roosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metallite-
ollisuudessa

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuot-
teita ja raskasmetalleja

 tuntee kemian teollisuuden eri aloja ja tuotteita, esimerkiksi erilaisia materiaaleja ja 
kodin kemikaaleja, sekä niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä

 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja tehdä valintoja kuluttujana
 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia 

ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia
 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 

luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit
 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
 osaa tulkita ja kirjoittaa yksinkertaisia reaktioyhtälöitä, esimerkiksi hiiliyhdisteiden pa-

lamisreaktion
 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä ja sidosten muodostumisesta kemi-

allisessa reaktiossa atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan 
perusteella jaksollisessa järjestelmässä.
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kemian tunneilla opetellaan toimimaan vastuullisena kuluttajana niin oman turvallisuuden 
kuin ympäristön kannalta. Tunneilla opitaan ymmärtämään erilaisten aineiden vaikutuksia 
ympäristölle ja ohjataan oppilasta pohtimaan hyvän ja turvallisen ympäristön merkitystä. 

Turvallisuus ja liikenne
Kemian tunneilla opetellaan työvälineiden, -materiaalien ja -tapojen turvallista käyttöä. 
Opetellaan suojautumista erilaisilta onnettomuuksilta sekä toimimista esimerkiksi palo- ja 
räjähdystilanteissa. Harjoitellaan avun hälyttämistä ja ensiavun perustaitoja. Jokaisen op-
pilaan tulee tietää selkeät turvallisuussäännöt tunneilla. Tutustutaan keskushermostoon 
vaikuttavien aineiden  haittavaikutuksiin ja elintarvikkeiden kemiaan.

Ihminen ja teknologia
Kemian tunneilla käsitellään teknologian ympäristövaikutuksia, pohtien teknologiaan liitty-
viä eettisiä, moraalisia ja muita arvokysymyksiä.  Käsitellään teollisuuden, yhteiskunnan 
ja yksilön vastuuta ympäristösuojelussa sekä tapoja rakentaa ympäristöä säästävää 
teknologiaa. Kemiassa käytetään myös teknologiaa erilaisten kokeellisten työtapojen to-
teuttamiseksi. Tutustutaan erilaisten aineiden mm metallien ominaisuuksiin ja valmistuk-
seen. Perehdytään kemiallisen energian tuottamiseen ja varastointiin. 
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7.9  TERVEYSTIETO

Terveystiedon opetuksen on tarkoitus  edistää oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja tur-
vallisuutta. Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia 
valmiuksia sekä tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia.

Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen kokonaisvaltaiseksi toimintakyvyksi 
ja hyvinvoinniksi, joka muodostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, tiedollisesta, 
hengellisestä,  ja seksuaalisesta osa-alueesta. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja 
terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään 
valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia oman sekä toisen terveyden edistämiseksi.

Terveystieto on oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistumista korostava oppiaine. 
Opetuksen lähtökohtana on oppilaan arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku. 
Opetuksessa otetaan huomioon ajankohtaiset paikalliset terveyteen ja turvallisuuteen liit-
tyvät kysymykset. Opetuksessa kehitetään tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä 
taitoja ja harjoitellaan pohtimaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä arvoja kriittisesti.

Terveystietoa opetetaan luokilla 1-4 osana ympäristö- ja luonnontieto -aihekokonaisuutta, 
vuosiluokilla 5-6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiaineena 
vuosiluokilla 7-9. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä biologian, maantieteen, 
fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja historian ja yhteiskuntaopin opetuksen ja oppi-
lashuollon kanssa. 

Terveystiedon tavoitteita toteutetaan osana koulun kasvatustavoitteita, kodin ja koulun 
yhteistyötä, eri aihekokonaisuuksia ja oppilashuoltoa. 

VUOSILUOKAT 7-9

7. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja tapahtumia
 opettelee huolehtimaan omasta terveydestään
 ymmärtää ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisen hyvinvoin-

nissa
 oppii ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen 

kuten koulun ja perheen hyvinvoinnin edellytyksenä
 oppii arvioimaan ympäristön terveyttä ja turvallisuutta
 oppii arvioimaan elämäntapojen ja median merkitystä terveyden ja turvallisuuden 

näkökulmasta
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SISÄLLÖT

Kasvu ja kehitys
 Ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä ja kuolema
 vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus
 kehittyvä seksuaalisuus
 omasta terveydestä huolehtiminen
 itsetuntemus, itsensä ja toisen arvostaminen, vastuu itsestä, toisista ja yhteisöstä
 perhe ja sosiaaliset suhteet
 yksilöllisyys, erilaisuus ja suvaitsevaisuus

Terveys arkielämän valintatilanteissa
 tupakka, alkoholi, huumeet
 terveyteen liittyvä viestintä

ARVIOINTI

8. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 ymmärtää nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 oppii tunnistamaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia tekijöitä ja pohtii ter-

veyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
 oppii huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja 

avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja tur-
vallisuuteen liittyvissä tilanteissa

 oppii toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä
 pohtii ja käsittelee ihmissuhteiden merkitystä elämässään
 pysähtyy miettimään ja tarkastelemaan ihmisen erilaisia tunteita

SISÄLLÖT

Kasvu ja kehitys
 terveyttä edistävä ravitsemus ja liikunta
 mielenterveys ja sen vaihtelu 
 välittäminen ja huolenpito
 turvallinen liikkuminen
 tunteet ja niiden ilmaiseminen
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Terveys arkielämän valintatilanteissa
 ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat eri tilanteissa, yleisimmät allergiat ja erityisruo-

kavaliot
 päihteet, mielihyvä ja riippuvuudet sekä niihin liittyvät valinnat
 ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen
 ihmissuhteet ja seurustelu
 tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen ja it-

sehoito
 vaaratilanteet ja onnettomuudet, tapaturmat ja ensiapu

9. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen 

ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
 oppii kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja
 oppii arvioimaan ympäristön ja kulttuurin merkitystä turvallisuuden ja terveyden 

näkökulmasta
 oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamene-

telmiä
 oppii ymmärtämään sääntöjen ja sopimusten merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin 

edellytyksenä
 tutustuu väestönsuojeluun
 käsittelee seksuaalisuutta ja sen henkistä puolta

SISÄLLÖT

Kasvu ja kehitys
 yksilön kasvu ja vastuu yhteisöstään

Terveys arkielämän valintatilanteissa
 seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvä käyttäytyminen ja siihen liittyvät arvot 

ja normit

Voimavarat ja selviytymisen taidot
 terveys, työ- ja toimintakyky, henkilökohtaiset voimavarat
 tunteet ja niiden ilmaiseminen
 sosiaalinen tuki ja turvaverkostot,
 vuorovaikutustaidot
 kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset ja kriisit sekä niistä selviytyminen
 väestönsuojelun perusteita
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Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
 kansantaudit
 ympäristö ja terveys
 työhyvinvointi
 kulttuuri ja terveys
 lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva 

lainsäädäntö
 keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ

PÄÄTTÖARVIONNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Kasvu ja kehitys
Oppilas
 tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastella 

niitä terveyden näkökulmasta 
 osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat hyvinvointiin 
 osaa antaa esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ravinnosta
  tietää liikunnan terveysvaikutuksia
 osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä ja antaa 

esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutustaidoista

Terveys arkielämän valintatilanteissa
Oppilas
 tietää, miten hoitaa itseään ja terveyttään ja perustelee toimintaansa
  osaa kertoa esimerkkejä omista terveyttä edistävistä valinnoistaan
 osaa pohtia nuorten ongelmatilanteiden syitä ja kuvata mahdollisia ratkaisuja
 tietää seksuaaliterveyden perusteita ja osaa pohtia ja perustella vastuullista sek-

suaalikäyttäytymistä
 osaa kuvalta päihteiden käyttöön liittyviä terveysriskejä ja käytön syitä ja seurauksia
 ja antaa esimerkkejä ja keinoja välttää niiden käyttöä
 tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteet 

Voimavarat ja selviytymisen taidot
Oppilas
 osaa kuvata ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä 

edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään
 tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa esimerkkejä 

väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta
 osaa kertoa, miten erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan 

ensiapua
 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita 
 osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää tarkoituksenmukaisia 

tapoja hoitaa niitä
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Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri
Oppilas
 osaa nimetä tavallisimpia tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata niiden ehkäisyä 

pääpiirteittäin
 tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä ja osaa kuvata niiden ehkäisyä 

pääpiirteittäin
 osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa niitä edistävistä keinoista 

esimerkkejä lähiympäristössään
 tuntee keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia 

koskevaa lainsäädäntöä
 tietää oman koulun ja kunnan keskeiset terveydenhoito- ja hyvinvointipalvelut ja osaa 

tarvittaessa hakeutua niihin
 osaa käyttää terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja arvioida kriittisesti ter-

veyteen liittyvää viestintää.

Aihekokonaisuudet terveystiedossa

Ihmisenä kasvaminen
Terveystiedon tunneilla harjoitellaan hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vas-
tuullista suhdetta omaan itseen, lähimmäisiin ja ympäristöön. Pohditaan hengellisyyden 
merkitystä ihmisen hyvinvoinnille.
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Opetettava aines pyritään liittämään ympäröivän yhteiskunnan ajankohtaisiin kysymyksiin 
sekä haastamaan oppilaita ottamaan kantaa ja vaikuttamaan.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Opitaan ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että 
yhteistä tulevaisuuttamme. Opitaan toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden pu-
olesta.

Turvallisuus ja liikenne
Terveystiedon tunneilla käsitellään oman terveyden hoitoa ja erilaisten sairauksien ennal-
taehkäisyä, onnettomuuksilta suojautumista omassa elinympäristössä, lääkkeiden, alko-
holin ja tupakan vaikutuksia, seksuaaliterveyttä, työ- ja ympäristöturvallisuutta, väestön-
suojelua, liikenneturvallisuutta ja oikeaa liikennekäyttäytymistä. Opetellaan ensiaputaitoja 
erilaisissa kriisi- ja onnettomuustilanteissa. Pohditaan yksilön vastuuta ja keinoja vaikut-
taa omassa ympäristössään terveyttä ja turvallisuutta edistävästi.
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7.10  USKONTO
3 vuosiviikkotuntia luokilla 1-6, 2 vuosiviikkotuntia luokilla 7-9

Uskonnon opetuksessa pyritään oppilaan suotuisan kehityksen ja kasvun kannalta laaja-
alaiseen uskonnolliseen ja katsomukselliseen yleissivistykseen. Oppilas saa tiedollista ja 
kokemuksellista materiaalia oman elämänkatsomuksensa rakentamiseen. Oppilas tutus-
tuu monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja etiikkaan. Uskonnon opetuksen ydin-
tehtävänä on perehdyttää oppilas  kristinuskoon, sen ihmiskuvaan ja arvoihin, sekä niiden 
ilmenemiseen oppilasta ympäröivässä maailmassa. Raamattu on kristinuskoa opetet-
taessa keskeisessä asemassa. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilaat kuuluvat 
useisiin eri kristillisiin kirkkokuntiin ja seurakuntiin. 

VUOSILUOKAT 1 – 5 

Vuosiluokkien 1 – 5 opetuksessa keskitytään kristinuskon perusasioihin, joiden avulla tue-
taan oppilaan maailmankatsomuksen, identiteetin ja terveen itsetunnon kehittymistä. 
Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja 
omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen 
arviointiin ja vastuullisuuteen.

Vuosiluokkien 1-5 aikana opetuksessa käsitellään Raamatun periaatteita, henkilöitä ja 
tapahtumia Jumalan armon, Jumalan palvomisen, yhteisöllisyyden ja palvelemisen 
näkökulmista. 

1. LUOKKA 

TAVOITTEET

Oppilas
 saa mahdollisuuden tutustua rakastavaan Jumalaan
 oppii arvostamaan itseään Jumalalle rakkaana ainutlaatuisena persoonana 
 saa realistisen kuvan elämästä, johon kuuluu sekä menestymistä että epäonnis-

tumista
 oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista 
 tutustuu Raamattuun ja sen ilmaisemaan Jumalaan kertomusten kautta
 oppii ymmärtämään anteeksiannon sekä lähimmäisen rakkauden tärkeyden
 ymmärtää kristillistä elämänkatsomusta

SISÄLLÖT

Luottamus ja turvallisuus
 Jumala pitää huolta lapsistaan
 Jumalaan voi luottaa

Arvokas ainutlaatuinen elämä
 Jumala on luonut ihmisen
 Ihmisen ainutlaatuisuus
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Raamatun kertomuksia ja opetuksia
 Alkukertomuksia: luominen, syntiinlankeemus ja sen seuraukset, vedenpaisumus, 
 Israelin kansan vaiheita:  Mooseksesta tulee kansan johtaja,  10 vitsausta, Punaisen 

meren jakaantuminen, Siinain erämaa, Jerikon valloitus, Jordanin ylitys
 Patriarkkakertomukset: Abraham, Iisak, Jaakob, Joosef
 Vanhan testamentin henkilöitä: Nooa,  Mooses, Daavid, Samuel, Elia, Bileam
 Jeesuksen syntymä, lapsuus, opetuslasten kutsuminen , pääsiäisen tapahtumat
 Uuden testamentin henkilöitä: Matteus, Sakkeus, Nikodemus, Paavali, 

Eettisyyteen kasvaminen
 Toisten ihmisten kohteleminen
 Anteeksiantaminen
 Totuuden puhuminen

Kristillisen kirkon elämä
 Kirkkovuoden juhlia: adventti ja joulu

2. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 kasvaa ottamaan vastuuta itsestään ja tekemisistään
 saa mahdollisuuden tutustua rakastavaan Jumalaan, joka pitää lupauksensa
 ymmärtää kristillistä elämänkatsomusta sekä kristillisiä arvoja
 tutustuu joihinkin keskeisiin  Vanhan ja uuden testamentin henkilöihin
 oppii etsimään rohkaisevia raamatuntekstejä Raamatusta
 ymmärtää, miksi palvomme ja palvelemme Jumalaa

SISÄLLÖT

Luottamus ja turvallisuus
 Jumalan huolenpito ja rakkaus
 Jumalaan voi luottaa

Arvokas ainutlaatuinen elämä
 Elämä Jumalan lahjana
 Jumalan kunnioittaminen
 Raamattu elämän ohjenuorana
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Raamatun kertomuksia ja opetuksia
 Israelin kansan vaiheita: Baabelin torni, Egyptin vitsaukset, Kultainen vasikka, Juma-

lan liitto, Kymmenen käskyä
 Vanhan testamentin henkilöitä: Samuel, Daavid, Elia, Raahab, Ruut.
 Jeesuksen elämää, opetuksia ja ihmeitä
 Uuden testamentin henkilöitä: Jeesuksen opetuslapset, Johannes Kastaja, Pietari ja 

Johannes, Lasarus, Stefanos, Dorkas

Eettisyyteen kasvaminen
 Toisten ihmisten kohteleminen
 Anteeksiantaminen
 Jokapäiväisten valintojemme vaikutus lähimmäisiimme 
 Rakkauden kaksoiskäsky ja Kultainen sääntö

Kristillisen kirkon elämä
 lepopäivä
 Kirkkovuoden juhlat: pääsiäinen

3. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii luottamusta itseensä ja elämään
 tietää, että Vanhan testamentin lupaukset täyttyvät Uudessa testamentissa
 oppii tutustumalla Vanhan Testamentin henkilöihin, että Jumala kutsuu ihmisiä 
 oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä 

kristillisen etiikan soveltamista
 ymmärtää armon merkityksen; Jeesus tekee puolestamme sen, mihin emme itse 

pysty
 tutustuu Raamattuun kristittyjen pyhänä kirjana ja hyvän elämän ohjeena
 harjaantuu käyttämään Raamattua

SISÄLLÖT

Luottamus ja turvallisuus
 Jumalaa välittää ihmisestä
 Jumala kuulee rukoukset

Arvokas ainutlaatuinen elämä
 kristityn opetuslapseus
 elämä on arvokas – olen Jumalan luoma 
 sukuni, perheeni ja lähimmäisteni arvo ja ainutlaatuisuus  

182



Raamatun kertomuksia ja opetuksia
 Israelin kansan vaiheita ja kymmenen käskyä, pyhäkkö ja temppeli
 Vanhan testamentin henkilöitä: Hanok, Joona, Daniel,  Daavid, Salomo
 Jeesuksen elämä: kaste, kultainen sääntö, parantamisihmeitä, Jeesus ja sapatti, myr-

sky tyyntyy, opetuslapset ja erilaisuuden sekä erilaisten luonteenpiirteiden 
ymmärtäminen elämää rikastuttavana asiana, Jeesus ja pääsiäiseen liittyvät tapahtu-
mat.

 Jeesuksen vertauksia: Laupias Samarialainen, Tuhlaajapoika, Kadonnut lammas, Ty-
hmä ja viisas mies, Kymmenen neitsyttä, Kadonnut ja löydetty

 Jeesuksen toinen tuleminen ja taivas
 Uudentestamentin kertomuksia alkuseurakunnan ajasta ja henkilöistä: Helluntai, Pie-

tari, Paavali ja Barnabas, Lydia, Eutykos, 
 Raamatun käyttö

Eettisyyteen kasvaminen
 hyvän elämän tavoittelemisen keinoja
 vastuu ja vapaus
 auttamisen ilo

Kristillisen kirkon elämä
 minä seurakunnan jäsenenä
 seurakunnan toimintamuodot
 jumalanpalvelukseen tutustuminen
 kirkkovuoden juhlia: laskiainen ja loppiainen

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
 Kristillisyyden vaikutuksen tiedostaminen ympäristössä

4. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii omatoimisesti kertomaan omista tunteista ja kokemuksista
 ymmärtää Jeesuksen elämän merkityksen ihmiselle
 oppii eettisten asioiden pohdintaa ja kristillisen etiikan soveltamista
 tuntee Raamatun opetusta armosta ja pelastuksesta 
 harjaantuu käyttämään sekä Vanhaa että Uutta Testamenttia

SISÄLLÖT

Luottamus ja turvallisuus
 armo, anteeksiantamus
 pelastus
 Jeesuksen opetuksia Jumalan huolenpidosta
 oppilaiden kokemuksia elämän vastoinkäymisistä
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Arvokas ainutlaatuinen elämä
 Jeesus syrjittyjen ja heikompiosaisten puolustajana
 valintojen tekeminen ja vastuullisuus
 Sananlaskut: ohjeita arkeen

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
 Vanhan Testamentin kertomuksia ja henkilöitä: Mooses ja Joosua,  Ester, Gideon, 

Simson, Debora, Daniel, Suunemilainen nainen, Naaman, Joosef, Jesaja, Jeremia, 
Hesekiel ja pikkuprofeetat, 

 Jeesuksen elämä: syntymä,  paholaisen kiusattavana, nainen kaivolla, lähetystehtävä, 
ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus

 Uuden testamentin henkilöt: Elisabeth ja Sakarias, Timoteus, 
 Isä meidän –rukous 
 Jeesuksen opetuksia taivaasta ja takaisintulostaan

Eettisyyteen kasvaminen
 kultainen sääntö
 rakkauden kaksoiskäsky
 yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus

Kristillisen kirkon elämä
 minä seurakunnan jäsenenä
 ehtoollinen ja hautaaminen 
 kirkkovuoden juhlia: pitkäperjantai

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
 tutustuminen luokassa edustettuihin kristillisiin kirkkoihin ja/tai järjestöihin

5. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii arvostamaan elämäänsä
 oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista, kristil-

lisen etiikan soveltamista sekä kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden
 oppii näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 tutustuu alkuseurakunnan elämään
 perehtyy Raamatun henkilöiden elämään
 oppii hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan
 osaa käyttää Raamattua itsenäisesti

SISÄLLÖT
Luottamus ja turvallisuus
 evankeliumien synty ja sisältö
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 iankaikkisuus ja pelastuminen

Arvokas ainutlaatuinen elämä
 suvaitsevaisuus arkipäivän tilanteissa lähtökohtana ajankohtaiset tapahtumat
 Paavali Ateenassa 

Raamatun kertomuksia ja opetuksia
 Jeesuksen elämänkaari
 Raamatun suuret profeetat
 Apostolien teot ja Paavalin kirjeet
 Vanhantestamentin henkilöitä ja tapahtumia
 uudestisyntyminen, kaste ja Jumalan valtakunnan kansalaisuus

Eettisyyteen kasvaminen
 jokapäiväisten valintojemme vaikutus lähimmäisiimme ja itseemme.
 terve itsetunto ja oikea itseluottamus

Kristillisen kirkon elämä
 diakonia lähimmäisenrakkauden ilmentäjänä 
 kirkkovuoden juhlia: helluntai ja juhannus

Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma
 oppilaiden kohtaamat kirkot ja uskonnot Suomessa

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja uskosta ja osaa käyttää oppimaansa 
lisätiedon hankkimiseen.
Oppilas
 tietää Raamatun punaisen langan
 tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia ja henkilöitä
 tietää suunnilleen missä eri Raamatun kirjat ja kirjeet sijaitsevat Raamatussa

Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä 
Oppilas
 ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
 näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
 hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
 osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
 pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan.
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Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
 kykenee eettiseen pohdintaan
 tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon 

omassa elämässään.

VUOSILUOKAT 6 – 9

Vuosiluokkien 6-9 uskonnon opetuksessa keskitytään oman identiteetin vahvistamiseen 
perehtymällä kristinuskon ihmiskäsitykseen sekä sen merkitykseen omassa ja yhteisön 
elämässä sekä ympäröivässä maailmassa. Uskonnon opetuksessa pyritään oppilaan 
suotuisan kehityksen ja kasvun kannalta laaja-alaiseen uskonnolliseen ja katsomuksel-
liseen yleissivistykseen tutustuttamalla oppilas monipuolisesti uskonnolliseen ja eettiseen 
kulttuuriin. Opetuksessa otetaan huomioon, että oppilaat kuuluvat useisiin eri kristillisiin 
kirkkokuntiin ja seurakuntiin sekä mahdollisesti muihin uskontokuntiin.
Oppilas perehtyy Raamatun keskeiseen sisältöön sekä Raamattuun inhimillisenä ja py-
hänä kirjakokoelmana. Oppilas  perehtyy kristillisen kirkon ensimmäisiin vuosisatoihin ja 
kirkkohistoriassa kirkon leviämiseen Euroopan valtauskonnoksi. Oppilas perehtyy luteri-
laiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen sekä muihin Suomessa vaikuttaviin kristillisiin 
kirkkoihin tai järjestöihin. Oppilas tutustuu merkittäviin maailman uskontoihin pääp-
iirteissään.

Oppilas oppii arvostamaan itseään ja kunnioittamaan eri tavoin uskovia ja ajattelevia ih-
misiä. Oppilas tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita 
sekä pystyy soveltamaan näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa. Oppilas tunnistaa 
erilaisia arvoja ja ymmärtää kestävien arvojen myönteisen vaikutuksen ihmisen hyvin-
vointiin.

6. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 perehtyy kristinuskoon ja tutustuu sen uskonkäsityksiin
 tiedostaa maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
 tuntee kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa 

ja toimintaansa
 harjoittelee Raamatun tulkintaa
 ymmärtää kristinuskon kulttuurivaikutusta
 tutustuu eri kristillisiin kirkkokuntiin ja seurakuntiin Suomessa
 kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia lähimmäisiä lähellä ja kaukana

SISÄLLÖT

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 ihmisarvo ja elämän kunnioittaminen 
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 elämän merkitys ja rajallisuus

Raamattu
 Psalmit
 Jeesuksen vuorisaarna
 talentit ja armolahjat 

Kirkko
 kristinuskon tulo Suomeen 
 Suomen kristilliset kirkot ja uskonnolliset yhteisöt

Ihminen eettisenä toimijana
 ihmisenä kasvaminen 
 ihminen oman elämänsä ja ympäristönsä muokkaajana
 eettiset periaatteet käytännössä
 10 käskyä eettisenä ohjeena
 elämisen taitojen opettelu kuten kommunikaatiotaidot ja ristiriitojen rakentavat rat-

kaisutaidot

Kristillisen kirkon elämä
 kristillinen avioliitto
 lähetystyö kestävän tulevaisuuden rakentajana
 kirkkovuoden pääjuhlat: joulu, pääsiäinen ja helluntai

7. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 tutustuu  suuriin maailmanuskontoihin
 ymmärtää uskon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja 

yhteisön elämässä
 osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä
 tiedostaa maailmankatsomukseen vaikuttavia tekijöitä
 harjoittelee Raamatun tulkintaa

SISÄLLÖT

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 Elämän merkitys, rajallisuus ja pyhyys
 Uskonnon luonne ja ulottuvuudet

Maailman uskonnot
 Aasian, Afrikan, Australian, Amerikan uskonnot, kuten hindulaisuus, buddhalaisuus, 
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islam, Kiinan ja Japanin uskonnot, heimouskonnot ja muita uskontoja
 uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

Raamattu
 Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta; myyttisyys, 

historiallisuus, arkeologia, sanoman ymmärtäminen
 Jeesuksen vertauskuvia

Kirkko
 maailmanlaajuinen kristinusko muiden uskontojen ja katsomusten rinnalla

Suomalainen katsomusperinne
 Suomalaisten muinaisusko, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika 

maassamme.

Ihminen eettisenä toimijana
 Eri uskontojen eettiset painotukset, pyhien kirjoitusten ja niiden sisältämien lakien tulk-

inta ja soveltaminen
 Uskonnot verkossa

8. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 perehtyy kristinuskon historiaan
 tietää kristinuskon syntyvaiheissa mukana olleet merkittävät henkilöt
 perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen sekä muihin Suomessa 

vaikuttaviin kristillisiin kirkkokuntiin
 tiedostaa maailmankatsomukseen vaikuttavia tekijöitä
 ymmärtää uskon ja siihen liittyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja 

yhteisön elämässä
 harjaantuu Raamatun tulkinnassa

SISÄLLÖT

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 elämä lahjana ja elämän pyhyys
 usko, ymmärtäminen ja tieto

Maailman uskonnot
 Euroopan ja Amerikan kristilliset kirkkokunnat kuten katolisuus, ortodoksisuus, protes-
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tanttisuus ja uudet kirkkokunnat

Raamattu
 Mikael Agricola ja Uuden testamentin suomentamisen merkitys kansalliselle kulttuur-

ille ja kirjakielelle, suomenkielisen Raamatun sanontoja ja piirteitä
 Evankeliumit ja apostolien opetukset kristinuskon synnyn ja sanoman ilmentäjänä 

Uudessa testamentissa
 Merkittävimmät Raamatun henkilöt

Kirkko
 Luther ja uskonpuhdistus
 evankelisluterilainen kirkko ja sen katsomusperinne
 keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä Euroopan ja Amerikan valtausk-

onnoksi
 kristilliset kirkkokunnat, niiden levinneisyys, toiminta ja uskon korostukset
 ekumenia

Suomalainen katsomusperinne
 rippikoulu tai vaihtoehtoinen kasteluokka mahdollisuutena oman vakaumuksen vah-

vistamiseen ja myönteisten perinteiden kunnioittamiseen

Ihminen eettisenä toimijana
 eri kirkkojen eettiset painotukset: kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettumi-

nen, kristillisen etiikan peruspainotukset

9. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä pystyy 

soveltamaan näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
 tietää Raamatun vaikutuksen kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 sisäistää Kymmenet Käskyt 
 ymmärtää, että henkilökohtainen suhde Jumalaan tekee elämästä rikkaamman 

SISÄLLÖT

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 Oman vakaumuksen rakentuminen ja elämänuskon vahvistuminen
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 Maailma on hyvä, mutta maailmassa on pahaa
 Kärsimyksen ongelma

Raamattu
 Raamattu kokonaisuutena ja erilaisia tulkintatapoja
 Raamatun laaja-alaisia ja monipuolisia kulttuurivaikutuksia
 Kymmenen Käskyä ja liiton merkitys
 Profeettojen sanoma

Kirkko
 Kirkkovuoden juhlat
 Kristillinen taide Suomessa; symboliikka ja sen liittyminen seurakunnan elämään

Suomalainen katsomusperinne
 Uskonnonvapaus myönteisenä mahdollisuutena uskon harjoittamiseen
 Lain suomat etuoikeudet
 Yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, uskontojen ja katsomusten monimuotoisuus
 Suomessa vaikuttavien seurakuntien toiminta

Ihminen eettisenä toimijana
 Ihminen oman elämänsä ja ympäristönsä muokkaajana
 Hyvän elämän rakentuminen
 Kultaisen säännön etiikka
 Eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
 Profeettojen julistus yhteiskunnan uudistamiseksi sekä sanoma maailman Vapahta-

jasta

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja uskosta. Hän osaa käyttää oppimaansa 
lisätiedon hankkimiseen. 

Oppilas
 tuntee Raamatun keskeisen sisällön
 ymmärtää Raamatun keskeisten kertomusten ja profeettojen sanoman
 tietää missä eri Raamatun kirjat ja kirjeet sijaitsevat Raamatussa

Oppilas ymmärtää kristinuskon vaikutuksen yhteiskunnassa
Oppilas
 kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta sekä evankelis-luterilaisesta 

kirkosta ja muista kirkko- tai seurakunnista
 tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen 

keskeiset vaiheet
 tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luteri-
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laisuuden perusluonteen
 ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.

Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä
Oppilas
 ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 

luonnetta
 tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
 tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
 arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
Oppilas
 tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
 hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
 kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.

Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla
Oppilas
 kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
 tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.
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Aihekokonaisuudet uskonnossa

Ihmisenä kasvaminen
 oppilas kykenee eettiseen pohdintaan oikeasta ja väärästä sekä oikeudenmukaisuud-

esta ja tasa-arvosta
 oppilas oppii huomioimaan toisia ja ottamaan vastuuta omasta itsestä, 

lähimmäisistään, muista ihmisistä ja ympäristöstä

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 oman kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja omien kansallisten arvojen välittäminen
 erilaisten kulttuurien ymmärtäminen sekä suvaitsevaisuuden, tasa-arvon ja maailman-

rauhan edistäminen

Viestintä- ja mediataito
 taito lukea ja tulkita mediaa oikein ja kriittisesti, taito arvioida myös  sisällön eettisyyttä, 

esteettisyyttä ja totuudenmukaisuutta

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 oppilas oppii vaikuttamista ja osallistumista yhteisten asioiden hoidossa sekä siihen 

liittyvää vastuullisuutta ja vastuunottoa sekä oppii tarkastelemaan yhteiskunnallista 
toimintaa eettisestä näkökulmasta

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 oppilas oppii vastuullisuuteen omasta elinympäristöstä ja ympäröivästä luonnosta ja 

oppii ymmärtämään ja pohtimaan ihmisen tekojen seurauksia maapallon luonnon, 
ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille ja oppii tekemään eettisesti kestäviä valintoja

Turvallisuus ja liikenne
 uskonnossa tutustutaan kymmeneen käskyyn ja pohditaan niiden merkitystä yksilön ja 

yhteiskunnan turvallisuuden kannalta. Ymmärretään, että Jumalan tarkoitus on aina 
ollut suojella ihmistä. Pohditaan myös muiden sääntöjen, esimerkiksi koulun 
järjestyssääntöjen merkitystä

Ihminen ja teknologia
 uskonnossa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia, hyvinvointi- ja tasa-

arvokysymyksiä
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7.11  HISTORIA 

Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, 
joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan 
ymmärtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tu-
losta. Historian opetuksessa käsitellään sekä Suomen historiaa että yleistä historiaa. 
Suomen historiaa käsiteltäessä otetaan esille myös kotiseudun historiaa kyseisenä ajan-
kohtana.

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa ja vahvistaa identiteettiään 
(mm. kansallinen identiteetti). Tärkeää on myös perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää 
ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. Mahdollisuuksien mukaan py-
ritään integroimaan historiaa muihin oppiaineisiin, kuten esim. äidinkieleen, maantietoon 
ja uskontoon.

Historianopetuksessa kiinnitetään huomiota katsomustietoisuuden ja kriittisen ajattelun 
kehittymiseen. Tutustutaan alustavasti erilaisiin filosofisiin ajattelutapoihin, esim. human-
ismi, materialismi ja eksistentialismi.

VUOSILUOKAT 5-6

Opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas historiallisen tiedon luonteeseen, sen hank-
kimiseen ja peruskäsitteisiin sekä ymmärtämään, että historiantutkimuksessa voidaan 
käyttää luonteeltaan erilaisia lähteitä, kuten perimätietoa, asiakirjoja ja muita kirjallisia 
lähteitä, kuten Raamattua.  Tutustutaan myös omiin juuriin ja joihinkin historian 
merkittäviin tapahtumiin esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen saakka. Ope-
tuksessa korostetaan oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen ja historian toiminnallisuutta. 
Menetelminä käytetään esim. draamaa, eläytyvää kirjoittamista ja kerrontaa.

5. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 ymmärtämään, että historiallinen tieto on tulkinnanvaraista ja se saattaa muuttua 

uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
 ymmärtämään, että historia jaetaan eri aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esi-

historia, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika
 tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa
 kuvailemaan muutoksia, jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet ihmisten elämään (esim. 

maanviljelyn synty)
 tunnistamaan jatkuvuuden historiassa esimerkkien avulla
 esittämään muutoksille syitä
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SISÄLLÖT

Omat juuret ja historiallinen tieto
 oman perheen ja kotiseudun historia
 muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien 

tulkitseminen

Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit
 kivikauden ihmisen elämää ja sen muuttuminen pronssin ja raudan keksimisen myötä
 maanviljelyn aloittaminen, valtioiden synty ja kirjoitustaidon keksiminen sekä niiden 

vaikutukset ihmisen elämään

Eurooppalaisen sivilisaation synty
 antiikin Kreikka ja Rooma, niiden yhteiskunta ja kulttuuri
 antiikin heijastuminen nykyaikaan
 kirkon synty ja kristinuskon leviäminen

Jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri 
 tarkastellaan kehitystä esihistorialliselta ajalta aina keskiajalle saakka

6. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 ymmärtämään, että historiallinen tieto on tulkinnanvaraista ja se saattaa muuttua 

uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
 tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa
 kuvailemaan muutoksia, jotka ovat ratkaisevasti vaikuttaneet ihmisten elämään (esim. 

kirjapainotaito)
 tunnistamaan jatkuvuuden historiassa esimerkkien avulla
 esittämään muutoksille syitä

SISÄLLÖT

Keskiaika
 uskontojen vaikutukset ihmisten elämään
 ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
 Suomen liittäminen osaksi Ruotsia

Uuden ajan murros
 eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan 

taitteessa: renessanssi, reformaatio, tieteet
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Suomi Ruotsin valtakunnan osana
 elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina
 suomalaisen kulttuurin muotoutuminen

Vapauden aate voittaa alaa
 Ranskan suuri vallankumous ja sen vaikutukset

Jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
 tarkastellaan sen kehitystä keskiajalta 1800-luvulle saakka

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
Oppilas
 kykenee erottamaan faktan mielipiteestä
 osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
Oppilas
 tietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin
 osaa nimetä yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä
 tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen
 ymmärtää, ettei muutos ole sama asia kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa 

eri ihmisten näkökulmasta
 osaa eläytyä menneisyyden ihmisen asemaan ja selittää, miksi ihmiset eri aikakaus-

ina ajattelivat ja toimivat eri tavoin
 tuntee syy- ja seuraussuhteen merkityksen

Historiallisen tiedon käyttäminen
Oppilas
 osaa esittää jostakin historian asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman 

joidenkin toimijoiden kannalta
 tietää, että asioita voidaan tulkita eri tavoin ja osaa selittää miksi niin tapahtuu
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VUOSILUOKAT 7- 8

Historian opetuksen tehtävänä on syventää vuosiluokilla 5-6 opittua käsitystä historial-
lisen tiedon luonteesta. Opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja 
tutustuttaa hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.

Historian opiskelussa käsitellään sen eri osa-alueita: poliittista historiaa, taloushistoriaa ja 
kulttuurihistoriaa. Tutustutaan myös ns. mikrohistoriaan eli siihen miten ihmiset kokivat 
jonkin historian tärkeän tapahtuman tai millaista arkipäivän elämä oli ennen. Historian 
tuntemuksen kautta oppilas oppii tiedostamaan tapahtumien  syy-seuraussuhteita. 

7. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 hankkimaan historiallista tietoa ja käyttämään sitä kriittisesti
 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun 

mielipiteensä niiden pohjalta
 ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
 selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
 sijoittamaan oppimansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä
 tutustumaan kotiseudun, kotimaan, Euroopan ja maailman historian merkittäviin ta-

pahtumiin 
 saamaan tietojen lisäksi myös elämyksiä ja kokemuksia, joiden avulla hän voi tutustua 

omiin juuriinsa, selkiyttää minäkuvaansa ja identiteettiään
 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista muutosta ko-

skevaa tietoa omien kykyjensä mukaan

SISÄLLÖT

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate
 elämää 1800-luvun Suomessa
 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset 

Euroopassa
 kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana Suomessa

Teollinen vallankumous
 teollistuminen ja se vaikutukset ihmisen elämään
 kaupungistuminen

Murrosten aika Suomessa
 sääty-yhteiskunnan mureneminen
 Suomen venäläistäminen ja sen vastustus
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Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen
 Imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
 Ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset
 Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset

Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys
 kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka. 7. luokalla voidaan käsitellä 

1800-luvun osuus, jota seuraavana vuonna syvennetään 1900-luvun osalta.

Suomen itsenäistyminen ja sisällissota
 suomalaisuusliike ja itsenäistymiseen vaikuttaneita henkilöitä

8. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 hankkimaan historiallista tietoa ja käyttämään sitä kriittisesti
 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun 

mielipiteensä niiden pohjalta
 ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin
 selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia
 sijoittamaan oppimansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä
 tutustumaan kotiseudun, kotimaan, Euroopan ja maailman historian merkittäviin ta-

pahtumiin
 saamaan tietojen lisäksi myös elämyksiä ja kokemuksia, joiden avulla hän voi tutustua 

omiin juuriinsa, selkiyttää minäkuvaansa ja identiteettiään
 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttämällä apuna historiallista muutosta ko-

skevaa tietoa omien kykyjensä mukaan

SISÄLLÖT

Laman ja totalitarismin aika
 maailmantalouden romahtaminen, sen vaikutukset Eurooppaan
 diktatuurit ja demokratiat

Toinen maailmansota
 sota, sen syyt ja seuraukset (Eurooppa ja muut maanosat)
 Suomi toisessa maailmansodassa (talvisota, jatkosota)
 sodasta selviäminen ja sodan seuraukset Suomessa

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
 kylmä sota
 maailman jakautuminen: köyhät ja rikkaat ja sen mukanaan tuomat ongelmat
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Sodanjälkeinen Suomi - 1950-luvulta nykypäivään
 elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisen elämään
 hyvinvointiyhteiskunnan muodostuminen

Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa
 länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen seuraukset ihmisen elämässä ja 

ympäristössä
 tiedonvälityksen kehitys

Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys
 1900-luku ja vuosituhannen vaihde, tutustuminen myös alueen kulttuuriin

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä
Oppilas
 osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä
 pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä

Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä
 kronologia: oppilas kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyk-

siinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen
 muutos ja jatkuvuus: oppilas osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen 

toisin kuin nykyään
 syy ja seuraus: oppilas osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia

Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa
Oppilas
 pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä 

saamaansa informaatiota
 pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioi-

maan niitä.
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AIHEKOKONAISUUDET HISTORIASSA

Ihmisenä kasvaminen
Historian tunneilla tutustutaan omiin juuriin ja perehdytään eri ajan ihmisten maailmanku-
vaan. Käsitellään sotaa ja rauhaa, mietitään sotien ja konfliktien suuria ja vähäisiä syitä.
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Historiassa perehdytään eurooppalaiseen sivilisaation syntyyn, tutustutaan Ateenan ja 
Rooman kulttuureihin ja niiden vaikutukseen tämän päivän eurooppalaisuuteen. Opiskel-
laan Suomen varhaishistoriaa, tavoitteena omien juurien tunteminen ja arvostaminen. 
Perehdytään maailmansotiin, niiden syihin ja seurauksiin. Käsitellään maailman ja-
kautumista köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuviin ongelmiin. Tutustutaan 
joihinkin yksittäisiin henkilöihin ja järjestöihin, jotka ovat rakentaneet rauhaa ihmisten 
välille.

Viestintä- ja mediataito
Historian tunneilla tehdään esitelmiä ja käytetään monipuolisia lähdemateriaaleja. Opetel-
laan oikea lähdetietojen merkitsemistapa. Käsitellään median roolia yhteiskunnassa en-
nen ja nyt, tutustutaan entisiin ja nykyisiin median välineisiin.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Historian tunneilla tutustutaan eri aikakausien yhteiskuntiin ja perehdytään kansalaisten 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin eri aikoina. Opitaan, että kaikkien aikojen yhteiskunnat vaati-
vat kansalaisten työntekoa, yrittämistä ja yhteisten asioiden hoitamista. Perehdytään 
yhteiskunnan eri sektoreihin, elinkeinoelämään, poliittiseen päätöksentekoon ja yksilön 
vaikutusmahdollisuuksiin. Käsitellään demokratian merkitystä yhteisöissä ja yhteiskun-
nissa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Historian tunneilla käsitellään teollisen vallankumouksen ja elinkeinoelämän muutoksien 
ympäristövaikutuksia, pohditaan kestävää kehitystä menneisyydessä ja nykyaikana.

Ihminen ja teknologia
Historian tunneilla perehdytään teknologian kehittymiseen viime vuosisatojen aikana. Tu-
tustutaan teolliseen vallankumoukseen ja sen jälkeisen nopean teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin yhteiskunnassa ja yksilön elämässä.
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7.12  YHTEISKUNTAOPPI

9. LUOKKA

Yhteiskuntaoppia opiskellaan peruskoulun 9. luokalla. Oppiaineen tehtävänä on ohjata 
oppilasta kasvamaan yhteiskunnan jäseneksi, joka osaa toimia siinä vastuullisesti ja ti-
etää oman toimintansa seuraukset. Opetuksen tavoitteena on, että nuori saa perustiedot 
yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. 
Tarkoitus  on myös tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi 
kansalaiseksi. Oppilaalle annetaan myös mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen toimimiseen 
ja vaikuttamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Työtapoina käytetään mm. opetuskeskusteluja, ryhmätöitä, esitelmiä ja lehtiartikkeleihin 
tutustumista. Ajankohtaisia asioita nostetaan esille ja tutkitaan niiden uutisointia esim. sa-
nomalehdistössä. Mahdollisuuksien mukaan tehdään tutustumiskäyntejä tai pyydetään 
asiantuntijoita vierailemaan luokkaan.

TAVOITTEET

Oppilas
 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
 oppii käsittelemään informaatiota kriittisesti (esim. media, internet)
 oppii tunnistamaan erilaisten maailmankatsomusten ja aatesuuntausten ilmenemisen 

ja vaikutukset yhteiskunnassa
 oppii toimimaan aktiivisena vaikuttajana
 tutustuu julkisiin palveluihin ja saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
 oppii yrittäjyydestä ja sen merkityksestä yhteiskunnalle
 oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
 kiinnostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja osallistumisesta
 oppii toimimaan vastuullisena kuluttajana ja toimijana yhteiskunnassa
 tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset

SISÄLLÖT

Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.

Yksilö yhteisön jäsenenä
 perhe, erilaiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit (esim. romanit, suomen-

ruotsalaiset)
 yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjois-

maissa ja EU:ssa

Yksilön hyvinvointi
 hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
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Talouspolitiikka
 talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityista-

louksiin
 julkinen talous ja verotus

Kansantalous
 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
 ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

Taloudenpito
 yksityisen taloudenpidon periaatteet
 työnteko ja yrittäjyys

Kansalaisen turvallisuus
 oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
 liikenneturvallisuus
 turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka ja maanpuolustus

Vaikuttaminen ja päätöksenteko
 kansalaisten vaikutusmahdollisuudet
 demokratia, vaalit ja äänestäminen
 politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
 media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas
 kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja
 osaa perustella näkemyksiään yhteiskunnallisista asioista
 kykenee vertailemaan yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri 

vaihtoehtoja ja niiden seurauksia

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas
 ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on 

olemassa erilaisia vaihtoehtoja
 ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä
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AIHEKOKONAISUUDET YHTEISKUNTAOPISSA

Ihmisenä kasvaminen
Yhteiskuntaopissa käsitellään sotaa ja rauhaa, mietitään sotien ja konfliktien suuria ja 
vähäisiä syitä.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Yhteiskuntaopissa käsitellään suomalaisen ja eurooppalaisen yhteiskunnan tasa-arvoa, 
demokratiaa, kansalaisen mahdollisuuksia vaikuttaa, yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja 
vastuuta sekä globaaleja ihmisoikeuksia.

Viestintä- ja mediataito
Yhteiskuntaopin tunneilla tehdään esitelmiä ja käytetään monipuolisia lähdemateriaaleja. 
Opetellaan oikea lähdetietojen merkitsemistapa. Käsitellään median roolia yhteiskun-
nassa ennen ja nyt, tutustutaan entisiin ja nykyisiin median välineisiin.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Yhteiskuntaopin tunneilla tutustutaan eri aikakausien yhteiskuntiin ja perehdytään 
kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin eri aikoina. Opitaan, että kaikkien aikojen 
yhteiskunnat vaativat kansalaisten työntekoa, yrittämistä ja yhteisten asioiden hoitamista. 
Perehdytään yhteiskunnan eri sektoreihin, elinkeinoelämään, poliittiseen päätöksente-
koon ja yksilön vaikutusmahdollisuuksiin. Käsitellään demokratian merkitystä yhteisöissä 
ja yhteiskunnissa. Tutustutaan kansalaisyhteiskunnan erilaisiin osallistumis- ja vaikutta-
miskeinoihin. Perehdytään verkostoitumiseen oman ja yhteisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Yhteiskuntaopin tunneilla käsitellään teollisen vallankumouksen ja elinkeinoelämän 
muutoksien ympäristövaikutuksia, pohditaan kestävää kehitystä menneisyydessä ja nyk-
yaikana. Käsitellään yksilön roolia kansantaloudessa erilaisten hyödykkeiden kuluttajana 
ja tarjoajana. Pohditaan globaalitalouden merkitystä ja ympäristövaikutuksia.

Ihminen ja teknologia
Historian tunneilla perehdytään teknologian kehittymiseen viime vuosisatojen aikana. Tu-
tustutaan teolliseen vallankumoukseen ja sen jälkeisen nopean teknologisen kehityksen 
vaikutuksiin yhteiskunnassa ja yksilön elämässä. Yhteiskuntaopin tunneilla haastetaan 
oppilaita ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknolo-
giaan liittyvien päätösten vaikutusta tulevaisuuteen
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7.13  MUSIIKKI

Musiikin opetuksen tavoitteena on herättää oppilaassa kiinnostus musiikkia ja sen har-
rastamista kohtaan, antaa musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä sekä ohjata löytämään 
musiikki itseilmaisun välineenä. Musiikin omaksuminen tapahtuu leikinomaisessa ja kok-
onaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen painopiste on oppilaan omassa musisoinnissa. 
Tieto- ja taitotasoa rakennetaan suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä työskentelyllä, 
pitäen samalla mielessä, että eräs opetuksen päätavoitteista on antaa oppilaalle musiikin 
tekemisessä iloa ja onnistumisen kokemuksia. Oppilasta kannustetaan myös tavoitteel-
liseen harjoitteluun ja tarjotaan tilaisuuksia esiintymiseen. 

Musiikilla on keskeinen tehtävä tunne-elämän ja luovuuden sekä koko persoonallisuuden 
kehittymisessä. Koska musiikki tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia yhteistoimintaan ja 
vuorovaikutukseen, se tukee myös koulun sosiaalista kasvatusta.

Musiikin opetuksessa otetaan huomioon vuodenaikaan, juhliin ja kirkkovuoteen liittyvät 
teemat sekä yhteys muiden oppiaineiden ajankohtaisiin sisältöihin mahdollisuuksien mu-
kaan. Tutustutaan ikäkaudelle sopivaan ohjelmistoon. 

VUOSILUOKAT 1–2

TAVOITTEET

Oppilas
 tutustuu musiikin työtapoihin, elementteihin ja peruskäsitteisiin toiminnallisesti ja 

elämyksellisesti  
 omaksuu ja vahvistaa musiikillisen ilmaisun perustaitoja ja -tietoja
 rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun laulaen, soittaen ja liikkuen
 tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin sekä niiden soittotapoihin
 opettelee keksimään omia melodia- ja rytmisommitelmia
 oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ääniympäristöä ja musiikkia
 toimii vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä
 harjoittelee luonnollista, tervettä äänenkäyttöä
 tutustuu oman maan ja muun maailman musiikkiin

SISÄLLÖT

 monipuolinen musiikkiin tutustuminen kuunnellen ja havainnoiden: suomalainen, 
kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvä, ajankohtainen ja juhliin liittyvä, hengellinen, 
klassinen ja monikulttuurinen musiikki sekä lastenlaulut ja laululeikit 

 omien arviointien ja mieltymysten pohtimista ja perustelua 
 musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) tu-

tustuminen laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen:
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Sointiväri:
Opetellaan käyttämään omaa ääntä eri tavoin, opetellaan tuottamaan erilaisia 
ääniä, tunnistetaan soittimia äänen perusteella, ilmaistaan tunnelmaa soittimien 
avulla.

Dynamiikka: 
Opetellaan erottamaan hiljainen ääni voimakkaasta ja tutustutaan käsitteisiin hil-
jainen (piano) ja voimakas (forte) musiikin yhteydessä.

Rytmi, tempo:
Eläydytään eri rytmeihin, opetellaan käyttämään rytmitavuja ja –merkkejä,
opetellaan tahtiviiva ja tahti, käsitellään tasa- ja kolmijakoisen rytmin eroa musiik-
issa, toteutetaan perussykettä ja sitä kehittäviä harjoituksia keho-, rytmi-, ja melo-
diasoittimilla, tehdään omia rytmisommitelmia, toteutetaan perusrytmiä ja melodi-
arytmiä yhtäaikaisesti.

Melodia:
Opetellaan erottamaan korkea ja matala ääni, opetellaan nouseva ja laskeva sekä 
samalla tasolla pysyvä sävelkulku, opetellaan seuraamaan nuotein merkittyä me-
lodialinjaa, tutustutaan nuottimerkkeihin.

Muoto:
Tunnistetaan erilaisia ja samanlaisia säkeitä, havaitaan säkeen pituus soolo-
tuttiharjoituksissa, koetaan erilaisia  muotorakenteita leikkien yhteydessä.

Harmonia:
Opetellaan eläytymään duuriin ja molliin laulujen kuuntelun yhteydessä.

VUOSILUOKAT 3-4

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii käyttämään ääntään terveellä ja luontevalla tavalla
 ylläpitää ja kehittää omaa musiikillista ilmaisuaan laulaen, soittaen ja liikkuen sekä yk-

sin että ryhmässä
 harjoittelee rytmi- ja melodiasoittimien soittotapoja sekä tutustuu bändisoittimiin
 osaa soittaa yksinkertaisia kappaleita nokkahuilulla
 oppii musiikin merkitsemisen ja lukemisen alkeita
 tutustuu joidenkin eri maiden ja kulttuurien musiikkiin
 oppii keskittyneen ja havainnoivan kuuntelemisen taitoja
 toimii vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä
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SISÄLLÖT

 äänenkäytön harjoituksia ja vahvistamista puhuen, laulaen ja leikkien
 soittotaitojen kartuttaminen käyttäen keho-, rytmi-, melodia- ja sointu-soittimia yksin ja 

ryhmässä
 monipuolinen musiikkiin tutustuminen kuunnellen ja havainnoiden: suomalainen, 

kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvä, ajankohtainen ja juhliin liittyvä, hengellinen, 
klassinen,  monikulttuurinen musiikki, kansanmusiikki ja kansallislaulut

 musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) tu-
tustuminen laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen:

Sointiväri: 
Opetellaan tunnistamaan tavallisimmat orkesterisoittimet, suunnitellaan ja toteu-
tetaan äänipartituureja.

Dynamiikka:
Opetellaan voiman vaihtelua ilmaisevia käsitteitä (piano, forte, crescendo, diminu-
endo) ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia, havainnoidaan musiikin tunnelmaa.

Rytmi, tempo:
Koetaan iskusävel ja opitaan iskusävelen ja tahdin käsitteet, tutustutaan tasa- ja 
kolmijakoisiin tahtilajimerkintöihin (2/4, 4/4, 3/4), tutustutaan nuottien ja taukojen 
aika-arvoihin (kahdeksasosanuotti ja –tauko, neljäsosanuotti ja –tauko,  puolinuotti 
ja –tauko, kokonuotti –ja tauko), toteutetaan perussykettä ja sitä kehittäviä harjoi-
tuksia keho-, rytmi-, ja melodiasoittimilla, tehdään omia rytmisommitelmia (äänipar-
tituureja).

Melodia:
Tutustutaan nuottiviivastoon ja nuottien merkitsemiseen, sepitetään omia sävel-
miä, opitaan tunnistamaan duuri- ja mollisävyt melodiassa, opetellaan G-avain ja 
nuottien paikkoja viivastolla soittamisen yhteydessä.

Harmonia: 
Opetellaan laulamaan kaanoneita, osataan erottaa duuri- ja mollikolmisointuja.

Muoto: 
Havaitaan samanlaisia ja erilaisia säkeitä, hahmotetaan edellisen perusteella pa-
rillinen  (AB) ja kahdenpuoleinen rakenne (ABA), tutustutaan rondo-muotoon 
(ABACAD…) leikkien ja harjoitusten yhteydessä.

ARVIOINTI
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas
 ymmärtää musiikin moninaisuutta ja peruskäsitteitä
 tunnistaa kuulemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan verbaalisesti, 

kuvallisesti tai liikkeen avulla
 hahmottaa musiikin perussykkeen niin, että pystyy osallistumaan yhteislauluun, soit-

tamisen harjoitteluun ja yhteissoittoon
 osaa yksin ja ryhmän jäsenenä ääntä, liikettä, rytmiä tai melodiaa käyttäen keksiä 

omia musiikillisia ratkaisuja esim. kaiku-, kysymys / vastaus- ja soolo / tutti-
harjoituksissa

 osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä vastuullisesti ja ottaen toiset huomioon 

VUOSILUOKAT 5–6

TAVOITTEET

Oppilas
 käyttää ääntään terveellä ja luontevalla tavalla
 ylläpitää ja kehittää omaa musiikillista ilmaisuaan laulaen, soittaen ja liikkuen sekä yk-

sin että ryhmässä
 harjoittelee rytmi-, melodia- ja bändisoittimien soittotapoja
 oppii säestämään yksinkertaisia kappaleita jollakin bändisoittimella
 keksii omia rytmi- ja melodiasommitelmia
 oppii käyttämään musiikkia ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä
 tutustuu joidenkin maiden ja kulttuurien musiikkiin
 oppii keskittyneen, havainnoivan ja kriittisen kuuntelemisen taitoja
 toimii vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä

SISÄLLÖT

 äänenkäytön harjoituksia puhuen, laulaen ja leikkien
 soittotaitojen kartuttaminen käyttäen keho-, rytmi-, melodia- ja sointu-soittimia sekä 

bändisoittimilla yksin ja ryhmässä
 monipuolinen musiikkiin tutustuminen kuunnellen ja havainnoiden: suomalainen, 

kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvä, ajankohtainen ja juhliin liittyvä, hengellinen, 
klassinen, monikulttuurinen musiikki, kansanmusiikki 

 erilaisiin musiikin tyyleihin ja lajeihin tutustuminen
 tutustuu joihinkin taidemusiikin pääaikakausiin
 oppii valitsemaan musiikkia ja arvioimaan sitä perustellusti
 musiikin peruskäsitteisiin (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) tu-

tustuminen laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen

Sointiväri
Tutustutaan soitinluokitukseen ja sinfoniaorkesteriin, suunnitellaan ja toteutetaan 
äänisommitelmia.
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Dynamiikka
Tutustutaan voimanvaihtelua ilmaiseviin symboleihin (mezzopiano, mezzoforte, 
piano pianissimo, forte fortissimo) ja tehdään niihin liittyviä harjoituksia, tutustutaan 
äänen sähköiseen vahvistamiseen.

Rytmi, tempo
Tutustutaan eri maiden rytmeihin, harjoitellaan tahtilajien käyttämistä soitto-, laulu-, 
kuuntelu- ja liikuntatehtävien yhteydessä, suunnitellaan ja tuotetaan omia rytmi-
sommitelmia (äänipartituureja), tutustutaan polyrytmiikkaan ja tempomerkintöihin 
(allegro, andante, adagio).

Melodia
Tutustutaan säveltaiteen keskeisiin teoksiin, opetellaan nuottien paikkoja nuottivii-
vastolla ja nuottien merkitsemistä soittamisen yhteydessä, sepitetään omia sävel-
miä, tutustutaan Suomen ja eri maiden tyypilliseen melodiikkaan, tutustutaan 
duuri- ja molliasteikkoon.

Harmonia
Opetellaan laulamaan moniäänisesti sekä harjoitellaan soinnuilla säestämistä.

Muoto
Tutustutaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan joitakin musiikillisia kok-
onaisuuksia kuten musikaali, ooppera, operetti ja passio.

7. LUOKKA

7 – 9 luokilla opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille musiikillisen ilmaisun perustaidot 
ja –tiedot sekä jäsentää musiikillista maailmaa ja musiikillisia kokemuksia. Oman soitto- 
ja laulutaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä muun aktiivisen osallistumisen osuus 
musiikin opiskelussa on suuri. Musiikilla on keskeinen tehtävä tunne-elämän ja luovuuden 
sekä koko persoonallisuuden kehittymisessä. Koska musiikki tarjoaa runsaasti mah-
dollisuuksia yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen, se tukee myös koulun sosiaalista 
kasvatusta. 

Opetuksessa huomioidaan oppilaiden mahdollisuudet soveltaa jo aiemmin opittuja mu-
siikillisia taitoja ja tietoja. Oppilaiden kiinnostusta ajankohtaiseen ja myös hengelliseen 
musiikkiin hyödynnetään oppimateriaalivalinnoissa. Oppilaita kannustetaan tavoitteel-
liseen harjoitteluun ja tuetaan erilaisten yhteislaulu- ja yhteissoittokokoonpanojen perus-
tamisessa. Esiintymistilaisuuksia järjestetään esim. koulun juhlien yhteydessä. 

Musiikin opetuksessa otetaan huomioon mm. juhliin ja kirkkovuoteen liittyvät teemat sekä 
tarjolla olevat elävän musiikin esitystilanteet. Musiikin oppisisältöjä voidaan integroida 
esim. liikunnan, äidinkielen, historian, kuvaamataidon sekä maantiedon tunteihin. 
Teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia käytetään hyväksi mahdollisuuksien 
mukaan.
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TAVOITTEET

Oppilas
 ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla
 toimii musisoivan ryhmän jäsenenä vastuullisesti ja aktiivisesti
 oppii tarkastelemaan kriittisesti erilaisia ääniympäristöjä 
 oppii suojelemaan kuuloaan (HUOM. yhteys turvallisuuskasvatukseen)
 laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan
 oppii ymmärtämään syvemmin musiikin peruselementtien, rytmin, melodian, harmo-

nian, dynamiikan, sointivärin ja muodon merkitystä musiikin rakentumisessa sekä 
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä

 ymmärtää musiikin merkityksen omassa yhteisössään ja kulttuurissaan sekä
 löytää hengellistä kasvuaan tukevan suhteen musiikkiin ja sen harrastamiseen.

SISÄLLÖT

 äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia 
 eri musiikkityylejä ja -lajeja edustavaa yksi- ja moniäänistä lauluohjelmistoa
 yhteissoittotaitoja kehittäviä harjoituksia, yhtyesoittoa erilaisissa orkestereissa sekä 

sähkökitaraan, -bassoon, rumpuihin ja kosketinsoittimiin tutustuminen
 eri musiikkikulttuureja ja –tyylejä edustavaa monipuolista soitto-ohjelmistoa
 musiikin teoriaa, mm. nuotinluku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen sekä sointu-

merkeistä soittamisen harjoittelua valitulla instrumentilla
 omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esim. 

ääntä, laulua, soittimia, liikettä tai musiikkiteknologiaa hyväksi käyttäen
 kuulonhuoltoon liittyvä tietämys ja vastuullinen toiminta sekä
 monipuolinen tutustuminen hengellisen musiikin lajeihin ja paikallisiin mahdollisuuksiin 

harrastaa musiikkia seurakunnissa, esim. King’s Kids – toiminta, kuorot ja bändit, yl-
istystanssi ym.

ARVIOINTI

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas
 osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntais-

esti
 hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy os-

allistumaan yhteissoittoon
 osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyk-

siä kuulemastaan 
 osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musiso-

imaan yhdessä muiden kanssa
 tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia 
 tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 
 osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
 osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa ja 

ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.
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7.14  KUVATAIDE

Kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja 
eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. 
Tavoitteena on tukea yksilön persoonan kokonaisvaltaista kehittymistä kristillisestä arvo-
pohjasta käsin. Keskeistä opetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemis-
muotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen sisällön muodostavat 
kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö. 
Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja 
vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin.

VUOSILUOKKIEN 1–2 YHTEISET TAVOITTEET

 opetus perustuu lapsen elämis- ja kokemusmaailmaan
 oppilas rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja ympärillä olevaa maailmaa visuaalisin kei-

noin
 opetus tarjoaa oppilaalle onnistumisen elämyksiä
 lapsi saa monipuolisia eväitä ihmisenä kasvamiseen ja kokemustietoa 
 aistihavainnoistaan ja tunne-elämyksistään
 oppilas oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tekniikoita tutkimisen
 ja kokeilun avulla
 oppilasta ohjataan ymmärtämään kuvallisen ilmaisun eri tekijöitä 
     (esim. pinta, viiva, muoto, väri, rytmi, sommittelu, liike, tila ja valööri)
 opetus kehittää lapsen avaruudellista ja loogista ajattelua sekä hienomotorisia taitoja
 kuvan tekemisen prosessissa kannustetaan luovuuteen, omiin oivalluksiin, 

oma-aloitteisuuteen ja pohdintaan
 lasta ohjataan arvostamaan omia ja muiden kuvallisia tuotoksia ja työskentelypros-

esseja
 lapsi tutustuu ja oppii arvostamaan sekä vaalimaan oman maansa kuvataiteen kult-

tuuria ja historiaa sekä kulttuurien välisyyttä omassa yhteisössään
 oppilas kehittyy jäsentelemään, ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti visuaalista 
      ympäristöään
 lasta ohjataan löytämään, ymmärtämään ja arvostamaan esteettisyytä 

elinympäristössään 
 kuvataiteen osa-alueita integroidaan eri oppiaineisiin 

VUOSILUOKKIEN 1–2 YHTEISET SISÄLLÖT

 Piirtäminen: erilaiset kynät, liidut
 Maalaaminen: vesivärit, peitevärit, sormivärit, siveltimen käyttö ja huolto
 Värioppi: päävärit ja värien sekoittaminen
 Muovailu ja rakentelu: savi tai massat, erilaiset materiaalit
 Taittelu
 Grafiikka: yksinkertaiset painantamenetelmät, esim. sabluunapainanta, perunapain-

anta, materiaalipainanta, press–print
 Taidekuviin ja – teoksiin tutustuminen koulussa ja lähiympäristössä
 Taiteilijan työhön tutustuminen
 Luonnon, esineiden ja rakennetun ympäristön tarkasteleminen kuvataiteen näkökul-

masta
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2. VUOSILUOKALLA EDELLISTEN SISÄLTÖJEN LISÄKSI

 Piirtäminen: erilaiset piirtimet, sommittelu, paperin tarkoituksenmukainen käyttö
 Värioppi: välivärit, kylmät ja lämpimät värit, värien sävyt
 Valokuvauksen ja tietotekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustuminen kuvallisessa 

ilmaisussa 

ARVIOINTI

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asenteeseen, työskentelyyn ja lopputulokseen. Arvio-
inti kohdistuu koko työskentelyprosessiin.

VUOSILUOKAT 3–4

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 kuvallista ajattelua: ympäristön kuvamaailmaa, aistihavaintojen tekoa, mielikuvien ja 

elämysten prosessointia, kuvittelua ja keksimistä, luovaa ongelmanratkaisutaitoa, es-
teettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua

 kuvallisen ilmaisun keinoja, tekniikoita, ilmaisutapoja ja materiaalien tuntemusta
 ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan kuvataiteen keinoin
 kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn viimeistelty 

toteuttaminen, arviointi ja säilyttäminen
 tarkastelemaan ja arvostamaan omia ja toisten tekemiä kuvia, keskustelemaan niistä 

kuvataiteen käsittein sekä arvostamaan erilaisia näkemyksiä huomioiden kristilliset 
arvot totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta

 tuntemaan ja arvostamaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissä olevien 
vieraiden kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperin-
nettä, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia 
ja luonnonympäristöjä

 arvioimaan luonnon- ja rakennetun ympäristönsä merkitystä, esteettisiä arvoja, viihtyi-
syyttä ja toimivuutta

 tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
 käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen 

maailman eroja
 näkemään kuvataiteen ja muiden oppiaineiden yhteyden esim. UE: kristillinen taide, 

liturgiset värit, Jumalan luomistyö YLT: luonto, MA: muodot, lukumäärät, AI: ilmaisu  
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SISÄLLÖT

3. LUOKKA

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu

Piirtäminen
 piirtiminä esim. lyijykynät, grafiittikynät, hiili, liituvärit, nestemäinen tussi
 papereina esim. värilliset piirustuspaperit, litoposter, voimapaperi
 piirustuksen perustekniikoita: viiva- ja valööripiirustus
 sommittelu: viiva, väri, muoto ja tila 
 aihe-ehdotuksia: asetelman valöörien tutkiminen, etukuva ihmisestä, sarjakuva

Maalaaminen 
 väreinä esim. vesi-, peite-, valmis- ja akryylivärit
 maalauspintoina esim. litoposter, piirustus- ja akvarellipaperi, voimapaperi sekä pahvit 

ja kartongit
 maalauksen perustekniikoita: kuivalle ja kostealle paperille maalaaminen, maaliaineen 

ja veden suhteen kokeileminen, laveeraaminen ja sekatekniikat (esimerkiksi rasvaliitu 
- vesiväri)

 värioppi: väriympyrä ja valööri (valo ja varjo)
 aihe-ehdotuksia: maisemamaalaus

Muovailu ja muotoilu
 materiaaleina esim. savi, muovailuvaha, massat sekä mahdollisesti rautalanka, ka-

naverkko, luonnonmateriaalit, paperimateriaalit, muotoilupuikot, kaulimet
 muovailutekniikoita: makkaratekniikka, kauliminen ja pinnankäsittely
 aihe-ehdotuksia: kukkaruukku

Grafiikka
 Materiaaleina esim. grafiikkavärejä, teloja, lasialustoja, tekopohjia, papereita, kalvoja
 grafiikan tekniikoita ja taitoja: monotypia, kohopaino, tarttumapiirros, kaaviopainanta 

kalvolla, vedostaminen, peilikuvan ymmärtäminen
 aihe-ehdotuksia: rytmiornamentti (keskus-, nauha- ja pintaornamentti eri painomene-

telmillä)

Kuva-analyysi
 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu harjoitellen käyttämään kuvata-

iteen käsitteitä

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Taidenäyttelyt
 oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut 
 oman taidenäyttelyn järjestäminen
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Taidekuvat
 taidekuvien tarkasteleminen keskustelemalla kuvista ja tekemällä omia kuvia

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Lähiympäristö
 koulun lähellä olevan luonnon, rakennusten ja ympäristön havainnoiminen
 viihtyisän ympäristön suunnitteleminen

Rakentelu
 esineiden ja pienoismallien suunnittelu ja valmistaminen
 aihe-ehdotuksia: mobile

Media ja kuvaviestintä

Viestinnän keinot 
 kuvan, sanan ja äänen yhdistäminen viesteissä

Viestinnän välineet
 sähköiset (tietokone, televisio ja video)
 painetut (kirjat, julisteet ja lehdet)

Kriittinen tarkastelu
 visuaalisten viestien perusrakenteiden, sisältöjen, merkkien ja selitysten tutkiminen ja 

kriittinen pohdinta
 aihe-ehdotuksia: kirjainsommitelmia, kuvatekstin laatiminen, analysointi (elokuva, TV-

ohjelma, mainos), kuvallisen viestinnän vaikutusten (esim. stereotypiat, käyttäytymis-
mallit) havaitseminen 

4. LUOKKA

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu

Piirtäminen
 piirtiminä esim. lyijykynät, grafiittikynät, hiili, liituvärit, nestemäinen tussi
 papereina esim. värilliset piirustuspaperit, litoposter, voimapaperi
 piirustuksen perustekniikoita: viiva- ja valööripiirustus
 sommittelu: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika
 aihe-ehdotuksia: maiseman valöörien tutkiminen, profiilikuva ihmisestä, ruutusuuren-

nos kuvasta, pilakuva, karikatyyri
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Maalaaminen
 väreinä esim. vesi-, peite-, valmis- ja akryylivärit
 maalauspintoina esim. litoposter, piirustus- ja akvarellipaperi, voimapaperi sekä pahvit 

ja kartongit
 maalauksen perustekniikoita: kuivalle ja kostealle paperille maalaaminen, maaliaineen 

ja veden suhteen kokeileminen, laveeraaminen ja sekatekniikat (esimerkiksi rasvaliitu 
- vesiväri)

 värioppi: väriympyrä, murretut värit, valööri (valo ja varjo), kulööri
 aihe-ehdotuksia: asetelmamaalaus, henkilökuvamaalaus

Muovailu
 materiaaleina esim. savi, muovailuvaha, massat, kipsi sekä mahdollisesti rautalanka, 

kanaverkko, luonnonmateriaalit, paperimateriaalit, muotoilupuikot, kaulimet
 muovailutekniikoita: makkaratekniikka, kauliminen, pinnankäsittely, kohottaminen ja 

kaivertaminen, veistäminen
 aihe-ehdotuksia: Kipsiveistos, naamari

Grafiikka
 materiaaleina esim. grafiikkavärejä, teloja, lasialustoja, tekopohjia, papereita, kalvoja
 grafiikan tekniikoita ja taitoja: kohopaino, tarttumapiirros, kaaviopainanta kalvolla, ve-

dostaminen, peilikuvan ymmärtäminen
 aihe-ehdotuksia: paperin valmistus, yhdistäminen eri painomenetelmien kanssa

Kuva-analyysi
 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Taidenäyttelyt
 oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut
 oman taidenäyttelyn järjestäminen

Taidekuvat
 taidekuvien tarkasteleminen keskustelemalla kuvista ja tekemällä omia kuvia

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Lähiympäristö

 luonnon, rakennusten ja ympäristön havainnoiminen ja ympäristösuunnitelmien valm-
istaminen
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Rakentelu
 esineiden ja pienoismallien suunnittelu ja valmistaminen
 aihe-ehdotuksia: kone

Media ja kuvaviestintä

Viestinnän keinot
 kuvan, sanan ja äänen yhdistäminen viesteissä

Viestinnän välineet 
 sähköiset: televisio, video, elokuva, tietokone ja tietoverkot
 painetut: kirjat, julisteet, lehdet, mainokset, pakkaukset yms. viestintävälineet

Kriittinen tarkastelu
 visuaalisten viestien perusrakenteiden, sisältöjen, merkkien ja selitysten tutkiminen ja 

kriittinen pohdinta
 aihe-ehdotuksia: juliste, kortti, valokuvauksen alkeita (positiivi-negatiivi), analysointia 

(elokuva, TV-ohjelma, mainos), kuvallisen viestinnän vaikutusten (esim. stereotypiat, 
käyttäytymismallit) havaitseminen

ARVIOINTI

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas 
 osaa kuvallista ajattelua: ympäristön kuvamaailmaa, aistihavaintojen tekoa, mieliku-

vien ja elämysten prosessointia, kuvittelua ja keksimistä, luovaa ongelmanratkaisutai-
toa, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asette-
lua

 osaa kuvallisen ilmaisun keinoja, tekniikoita, materiaaleja sekä ilmaisutapoja
 osaa ilmaista ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan kuvataiteen keinoin
 osaa suunnitella, luonnostella, toteuttaa, viimeistellä, arvioida ja säilyttää työnsä
 osaa tarkastella ja arvostaa omia ja toisten tekemiä kuvia, keskustella niistä kuvata-

iteen käsittein sekä arvostaa erilaisia näkemyksiä huomioiden kristilliset arvot totuud-
esta, hyvyydestä ja kauneudesta

 osaa arvioida luonnon- ja rakennetun ympäristönsä merkitystä, esteettisiä arvoja, 
viihtyisyyttä ja toimivuutta

 osaa tarkastella eri medioiden merkitystä omassa elämässään
 osaa käyttää kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtää todellisen ja kuvitteellisen 

maailman eroja
 ymmärtää kuvataiteen ja muiden oppiaineiden yhteyttä esim. UE: kristillinen taide, 

Jumalan luomistyö YLT: luonto, MA: muodot, lukumäärät, AI: ilmaisu  
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VUOSILUOKAT 5 – 7 

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 kuvallista ajattelua: kuvantulkintataitoja, aistihavaintojen tekoa, mielikuvien ja elämys-

ten prosessointia, kuvittelua ja keksimistä, luovaa ongelmanratkaisutaitoa, esteettisten 
valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua.

 kuvallisen ilmaisun keinoja, tekniikoita, materiaaleja sekä ilmaisutapoja.
 ilmaisemaan ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan kuvataiteen keinoin.
 kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn viimeistelty 

toteuttaminen, arviointi ja säilyttäminen.
 tarkastelemaan ja arvostamaan omia ja toisten tekemiä kuvia: sisällöllisiä, kuvallisia ja 

teknisiä ratkaisuja, keskustelemaan niistä kuvataiteen käsittein sekä arvostamaan eri-
laisia näkemyksiä huomioiden kristilliset arvot totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta. 

 tuntemaan taidetta ja taidehistoriaa, ja niiden kautta ymmärtämään eri kulttuureja 
sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.

 tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja 
eettisestä näkökulmasta.

 tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään.
 käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä sekä hyödyntämään mediateknologiaa ja 

kulttuuripalveluja oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä.
 ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.
 näkemään kuvataiteen ja muiden oppiaineiden yhteyden esim. UE: kristillinen taide, 

liturgiset värit, Jumalan luomistyö YLT: maisema, luonto, MA: muodot, lukumäärät, 
mittakaava, AI: ilmaisu, HI: eri kulttuurien taide  

SISÄLLÖT

5. LUOKKA

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu (Uutena kuvailmaisussa kuvataiteen tyylien ja ku-
vasymboliikan käyttäminen) 

Piirtäminen
 piirtiminä esim. lyijykynät, grafiittikynät, akvarellikynät hiili, liituvärit, nestemäinen tussi
 papereina esim. värilliset piirustuspaperit, litoposter, voimapaperi
 piirustuksen perustekniikoita: viiva- ja valööripiirustus
 sommittelu: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika
 aihe-ehdotuksia: elävän muodon kuvaus, havaintoon perustuva piirtäminen eri piirus-

tusmenetelmillä, heittovarjo, asetelma, kokokuva ihmisestä (mittasuhteet, eri asento-
jen kuvaus, croquis)
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Maalaaminen
 väreinä esim. vesi-, peite-, valmis-, pastelli- ja akryyli tai öljyvärit
 maalauspintoina esim. litoposter, piirustus- ja akvarellipaperi, voimapaperi sekä pahvit 

ja kartongit
 maalauksen perustekniikoita: kuivalle ja kostealle paperille maalaaminen, maaliaineen 

ja veden suhteen kokeileminen, laveeraaminen ja sekatekniikat (esimerkiksi rasvaliitu 
- vesiväri)

 värioppi: väriympyrä, vastavärit ja murretut värit, valööri (valo ja varjo), kulööri
 aihe-ehdotuksia: maisemamaalaus, eläimen maalaaminen, muotokuva

Muovailu 
 materiaaleina esim. savi, muovailuvaha, massat, kipsi sekä mahdollisesti rautalanka, 

kanaverkko, luonnonmateriaalit, paperimateriaalit, muotoilupuikot, kaulimet
 muovailutekniikoita: makkaratekniikka, kauliminen, pinnankäsittely, kohottaminen ja 

kaivertaminen, veistäminen
 aihe-ehdotuksia: veistos

Grafiikka
 materiaaleina esim. grafiikkavärejä, teloja, lasialustoja, tekopohjia, papereita, kalvoja
 grafiikan tekniikoita ja taitoja: linopiirros, vedostaminen, peilikuvan ymmärtäminen
 aihe-ehdotuksia: ex libris tai painettu ystävänpäivänkortti

Tilataide 
 aihe-ehdotuksia: pienoismalli, lavasteiden valmistaminen

Taide ympäristössä
 aihe-ehdotuksia: liitupiirros asfalttiin tai ympäristötaideteos luontoon (tuotoksen va-

lokuvaaminen)

Kuva-analyysi
 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein
 mediakulttuuriin tutustumista ja sisällön arvioimista: lehdet, tv-mainokset, internet.

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Taidenäyttelyt
 oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut 
 oman taidenäyttelyn järjestäminen

Taiteilija
 taiteilijaan ja hänen työhönsä tutustuminen, haastatteleminen

Taidekuvat
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 taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä

Taidehistoria
 eri aikakausien taiteeseen, nykytaiteeseen ja eri kulttuurien kuvamaailmaan perehty-

minen

Internetin kulttuuripalvelujen hyödyntäminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Ympäristö
 luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus
 ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnit-

telun näkökulmasta

Arkkitehtuuri ja muotoilu
 arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä
 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista
 suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia
 muotoiluprosessi, materiaali ja käyttötarkoitus

Media ja kuvaviestintä

Viestinnän keinot 
 Kuvakerronnan muotoja kuten kuvitus, sarjakuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet sekä 

valokuvaus, videokuvaus ja digitaalinen kuva
 graafista suunnittelua kuten kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perus-

teita, mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja

Viestinnän välineet
 sähköiset: televisio, video, elokuva, tietokone ja tietoverkot 
 painetut: kirjat, julisteet, lehdet, mainokset, pakkaukset yms. viestintävälineet

Kriittinen tarkastelu
 mediaesitysten (esim. elokuvien ja TV-ohjelmien) rakenteellista ja sisällöllistä ana-

lyysia
 aihe-ehdotuksia: isot groteskit, kuvatekstin laatiminen, eron ymmärtäminen doku-

mentti-, fiktio- ja mainoskuvissa, elokuvailmaisun alkeet, huomion kiinnittäminen 
elokuvallisiin ilmaisukeinoihin, valokuvauksen ja pimiötyöskentelyn alkeita, foto-
grammi, camera obscura

217



SISÄLLÖT

6. LUOKKA

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu (Uutena kuvailmaisussa kuvataiteen tyylien ja kuva 
symboliikan käyttäminen)

Piirtäminen
 piirtiminä esim. lyijykynät, grafiittikynät, hiili, liituvärit, nestemäinen tussi
 papereina esim. värilliset piirustuspaperit, litoposter, voimapaperi
 piirustuksen perustekniikoita: viiva- ja valööripiirustus
 sommittelu: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika
 aihe-ehdotuksia: maisema, muotokuva, silhuetti, kuvan jäljentäminen

Maalaaminen
 väreinä esim. vesi-, peite-, valmis- ja akryylivärit
 maalauspintoina esim. litoposter, piirustus- ja akvarellipaperi, voimapaperi sekä pahvit 

ja kartongit
 maalauksen perustekniikoita: kuivalle ja kostealle paperille maalaaminen, maaliaineen 

ja veden suhteen kokeileminen, laveeraaminen ja sekatekniikat (esimerkiksi rasvaliitu 
- vesiväri)

 värioppi: väriympyrä, murretut värit, valööri (valo ja varjo), kulööri, värien psykologinen 
vaikutus, värisymboliikka

 aihe-ehdotuksia: asetelmamaalaus

Muovailu
 materiaaleina esim. savi, muovailuvaha, massat, kipsi sekä mahdollisesti rautalanka, 

kanaverkko, luonnonmateriaalit, paperimateriaalit, muotoilupuikot, kaulimet
 muovailutekniikoita: makkaratekniikka, kauliminen, pinnankäsittely, kohottaminen ja 

kaivertaminen, veistäminen
 aihe-ehdotuksia: ihmiskuvaus kolmiulotteisesti 

Grafiikka
 materiaaleina esim. grafiikkavärejä, teloja, lasialustoja, tekopohjia, papereita, kalvoja
 grafiikan tekniikoita ja taitoja: linopiirros, vedostaminen, peilikuvan ymmärtäminen
 aihe-ehdotuksia: kuvitustyö

Tilataide
 aihe-ehdotuksia: ympäristöteos

Taide ympäristössä
 aihe-ehdotuksia: lumiveistos
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Kuva-analyysi
 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Taidenäyttelyt
 oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut 
 oman taidenäyttelyn järjestäminen

Taiteilija
 taiteilijaan ja hänen työhönsä tutustuminen

Taidekuvat
 taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä
 aihe-ehdotuksia: Egyptin, antiikin ja keskiajan taide

Taidehistoria
 eri aikakausien taiteeseen, nykytaiteeseen ja eri kulttuurien kuvamaailmaan perehty-

minen

Internetin kulttuuripalvelujen hyödyntäminen
 Kuvataiteen sivustoja hyväkseen käyttävä, esim. eri taiteen tyylisuuntia tutkiva ry-

hmätyö.
 taidemuseoiden internetsivuihin tutustuminen ja  vertaileminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Ympäristö
 luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus
 ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnit-

telun näkökulmasta

Arkkitehtuuri ja muotoilu
 arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä
 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista
 suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia
 muotoiluprosessi, materiaali ja käyttötarkoitus
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Media ja kuvaviestintä

Viestinnän keinot 
 kuvakerronnan muotoja kuten kuvitus, sarjakuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet sekä 

valokuvaus, videokuvaus ja digitaalinen kuva
 graafista suunnittelua kuten kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perus-

teita, mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja

Viestinnän välineet
 sähköiset: televisio, video, elokuva, tietokone ja tietoverkot
 painetut: kirjat, julisteet, lehdet, mainokset, pakkaukset yms. viestintävälineet

Kriittinen tarkastelu
 Mediaesitysten (esim. elokuvien ja TV-ohjelmien) rakenteellista ja sisällöllistä ana-

lyysia
 aihe-ehdotuksia: kirjainsommitelmat, kuvittaminen, mustavalkokuvauksen alkeita ja 

vedostus, kameran toiminta, elokuvan analysoimista sekä sisällön että ilmaisun suht-
een

SISÄLLÖT

7. LUOKKA

 Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu (Uutena kuvailmaisussa kuvataiteen tyylien ja ku-
vasymboliikan käyttäminen)

Piirtäminen  
 Piirtiminä esim. lyijykynät, grafiittikynät, hiili, liituvärit, nestemäinen tussi
 papereina esim. värilliset piirustuspaperit, litoposter, voimapaperi
 piirustuksen perustekniikoita: viiva- ja valööripiirustus
 sommittelu: viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika
 aihe-ehdotuksia: kasvotutkielma, suurentaminen

Maalaaminen 
 väreinä esim. vesi-, peite-, valmis- ja akryylivärit
 maalauspintoina esim. litoposter, piirustus- ja akvarellipaperi, voimapaperi sekä pahvit 

ja kartongit
 maalauksen perustekniikoita: kuivalle ja kostealle paperille maalaaminen, maaliaineen 

ja veden suhteen kokeileminen, laveeraaminen ja sekatekniikat (esimerkiksi rasvaliitu 
- vesiväri)

 värioppi: väriympyrä, murretut värit, valööri (valo ja varjo), kulööri
 aihe-ehdotuksia: lavastus- ja sisustussuunnittelu, luonnon muodoista ja väreistä pelki-

stäminen (kubismi)
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Muovailu
 materiaaleina esim. savi, muovailuvaha, massat, kipsi sekä mahdollisesti rautalanka, 

kanaverkko, luonnonmateriaalit, paperimateriaalit, muotoilupuikot, kaulimet
 muovailutekniikoita: makkaratekniikka, kauliminen, pinnankäsittely, kohottaminen ja 

kaivertaminen, veistäminen
 aihe-ehdotuksia: kipsivalu esim. savimuotista

Grafiikka
 materiaaleina esim. grafiikkavärejä, teloja, lasialustoja, tekopohjia, papereita, kalvoja
 grafiikan tekniikoita ja taitoja: akryylipaino, vedostaminen, peilikuvan ymmärtäminen
 aihe-ehdotuksia: kasvikuva

Tilataide
 aihe-ehdotuksia: monumentaaliveistos

Taide ympäristössä

Kuva-analyysi
 kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä keskustelu kuvataiteen käsittein

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Taidenäyttelyt
 oman paikkakunnan museo- ja taidenäyttelyvierailut 
 oman taidenäyttelyn järjestäminen

Taiteilija
 taiteilijaan ja hänen työhönsä tutustuminen

Taidekuvat 

 taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja taidekritiikkiä
 aihe-ehdotuksia: moderni kuvataide (esim. impressionismi, kubismi, ekspressionismi, 

abstrakti taide), taidekritiikin kirjoittaminen taideteoksesta, lehdistön kritiikin analysointi 
ja tarkastelu

Taidehistoria 

 eri aikakausien taiteeseen, nykytaiteeseen ja eri kulttuurien kuvamaailmaan perehty-
minen
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Internetin kulttuuripalvelujen hyödyntäminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu

Ympäristö
 luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus
 ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä, ekologisesta ja suunnit-

telun näkökulmasta

Arkkitehtuuri ja muotoilu
 arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja perinteitä
 tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista
 suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiä edustajia
 muotoiluprosessi, materiaali ja käyttötarkoitus

Media ja kuvaviestintä

Viestinnän keinot
 kuvakerronnan muotoja kuten kuvitus, sarjakuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet sekä 

valokuvaus, videokuvaus ja digitaalinen kuva
 graafista suunnittelua kuten kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perus-

teita, mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja

Viestinnän välineet 

 sähköiset: televisio, video, elokuva, tietokone ja tietoverkot
 painetut kirjat, julisteet, lehdet, mainokset, pakkaukset yms. viestintävälineet

Kriittinen tarkastelu
 Mediaesitysten (esim. elokuvien ja TV-ohjelmien) rakenteellista ja sisällöllistä ana-

lyysia
 aihe-ehdotuksia: kalligrafia, juliste, esite, luokkalehti, toimiminen videon tuotantory-

hmässä, elokuvan analysoimista sekä sisällön että ilmaisun suhteen
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas 
 osaa kuvallista ajattelua: kuvantulkintataitoja, aistihavaintojen tekoa, mielikuvien ja 

elämysten prosessointia, kuvittelua ja keksimistä, luovaa ongelmanratkaisutaitoa, es-
teettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden asettelua.

 osaa kuvallisen ilmaisun keinoja, tekniikoita, materiaaleja sekä ilmaisutapoja.
 osaa ilmaista ajatuksiaan, mielipiteitään ja tunteitaan kuvataiteen keinoin.
 osaa kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn viimeis-

telty toteuttaminen, arviointi ja säilyttäminen.  
 osaa tarkastella ja arvostaa omia ja toisten tekemiä kuvia: sisällöllisiä, kuvallisia ja 

teknisiä ratkaisuja, keskustella niistä kuvataiteen käsittein sekä arvostaa erilaisia 
näkemyksiä huomioiden kristilliset arvot totuudesta, hyvyydestä ja kauneudesta. 

 tuntee taidetta ja taidehistoriaa, ja niiden kautta ymmärtää eri kulttuureja sekä kult-
tuurien välistä vuorovaikutusta.

 osaa tarkastella ja arvioida taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eet-
tisestä näkökulmasta.

 osaa tarkastella eri medioiden merkitystä omassa elämässään.
 osaa käyttää kuvallisen viestinnän välineitä sekä hyödyntää mediateknologiaa ja kult-

tuuripalveluja oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä.
 ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.
 ymmärtää kuvataiteen ja muiden oppiaineiden yhteyden esim. UE: kristillinen taide, 

liturgiset värit, Jumalan luomistyö YLT: maisema, luonto, MA: muodot, lukumäärät, 
mittakaava, AI: ilmaisu, HI: eri kulttuurien taide. 
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7.15  KÄSITYÖ 

Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa ja antaa itsetuntoa vah-
vistavia, ilon ja tyydytyksen kokemuksia oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ta-
itojen kehittyessä oppilaan vastuuntunto ja arvostus työn tekemistä ja materiaaleja koh-
taan kasvavat. Oppilasta ohjataan arvioivaan ja kriittiseen suhtautumiseen sekä omissa 
valinnoissaan että tarjolla olevia tuotteita ja palveluita kohtaan. Opetus toteutetaan oppi-
laan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsi-
työn opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja it-
senäiseen työntekoon. Oppilas kehittää luovuuttaan, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-
motorisia kykyjään ja ongelmanratkaisutaitojaan. Opetuksessa tutustutaan sekä suomal-
aiseen että muiden kansojen käsityö- ja kulttuuriperinteeseen. 

VUOSILUOKAT 1-4 

Opetuksen lähtökohtana on perehtyminen käsityön perustaitoihin ja –tietoihin. Opetuksen 
suunnittelussa kiinnitetään huomiota turvalliseen ja toimivaan oppimisympäristöön ja eri-
laisiin työtapoihin. Oppilaan taitoja kehitetään niin itsenäisessä työskentelyssä kuin ry-
hmätyössä. Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus anta-
vat työn iloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työskentelyä kohtaan. Vuosiluokilla 
1-2 opiskelu on ensisijaisesti käsityöaskartelua. Vuosiluokilla 3-4 oppilas tutustuu käsi-
työopinnoissaan sekä tekstiilityöhön että tekniseen työhön. Opetus toteutetaan saman-
sisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä sekä teknisestä työstä että tekstiilityöstä. 
Opetus voidaan toteuttaa myös vuorokursseina, niin että toisena vuonna opiskellaan vain 
tekstiilityötä ja toisena vuonna teknistä työtä.

VUOSILUOKAT 1-2 

TAVOITTEET

Oppilas
 oppii tuntemaan ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä, menetelmiä ja käsi-

työhön liittyviä käsitteitä sekä tuottamaan valmiita käsityöprodukteja
 omaksuu suunnitelmallisen, pitkäjänteisen ja prosessiluonteisen työskentelytavan
 saa ohjatusta työskentelystä huolimatta myös kannustusta luoviin ratkaisuihin, omiin 

oivalluksiin, oma-aloitteisuuteen ja pohdintaan sekä toisen auttamiseen ja yhtei-
styöhön 

 pyrkii arvostamaan omia ja muiden tuotoksia
 kehittyy avaruudellisessa ja loogisessa ajattelussa sekä hienomotoriikassa
 tutustuu käsityön kulttuuriperintöön ja oppii arvostamaan paikallista, kansallista ja 

kansainvälistä esine- ja käsityökulttuuria sekä käsityöläisammatteja
 harjoittelee tunnistamaan esteettisiä, eettisiä ja ekologisia sekä taloudellisia arvoja 

suunnittelussaan ja toiminnassaan
 oppii työskentelemään turvallisesti sekä ottamaan vastuun esineympäristöstään
 oppii siivoamaan omat jälkensä ja pitämään huolta työympäristöstään.
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SISÄLLÖT

 tutustuminen keskeisiin käsityön materiaaleihin: erilaiset kankaat ja langat, puu, 
luonnon-materiaalit

 tutustuminen työvälineisiin ja perehtyminen niiden oikeaoppiseen ja turvalliseen 
käyttöön: sakset, neulat, virkkuukoukku, saha, vasara, hiomapaperi jne.

 tutustuu joidenkin käsityössä käytettävien materiaalien alkuperäisiin raaka-aineisiin
 keskeisten käsitteiden oppiminen
 saksilla leikkaaminen: kangas, paperi, pahvi, nahka ym.
 kiinnitysmenetelmät: liimaaminen, ompeleminen, naulaaminen jne.
 lankatyöt: solmut ja solmeilu, pujottelu ja nauhatyö, kirjonta, virkkauksen alkeet jne.
 yksinkertaiset ompelupistot: luotospisto, etupisto ja pykäpisto, ompelun aloittaminen ja 

päättäminen
 virkkaus: oikea virkkausote, sormivirkkaus ja koukkuvirkkaus, aloitussilmukka ja ketju-

silmukka
 taittelu ja rakentelu
 pintakäsittely: esim. lakkaaminen, maalaaminen, hionta
 suomalaiseen käsityöperinteeseen ja johonkin käsityöläisammattiin tutustuminen om-

alla kotiseudulla

ARVIOINTI

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asenteeseen, työskentelyyn ja lopputulokseen. Arvio-
inti kohdistuu koko työskentelyprosessiin. Käsityön oppimäärä on suoritettu 
hyväksyttävästi, kun oppilas:

- on kehittynyt käsityötaidoissaan
- on edennyt työskentelyprosessissaan
- on saanut valmiiksi vähintään 1-2 työtään.

VUOSILUOKAT 3-4

Vuosiluokilla 3-4 oppilaat opiskelevat sekä tekstiili- että teknistä työtä. Oppiaine voi vaih-
tua lukukausittain tai lukuvuosittain.

3. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 vahvistaa aiemmin opittuja taitojaan
 kehittää ja soveltaa kädentaitojaan valmistaessaan, huoltaessaan ja korjatessaan ark-

ielämässä tarvittavia tuotteita
 arvioi kuluttajana esineympäristönsä esteettisiä, eettisiä ja ekologisia näkökulmia ja 

ymmärtää tuotteiden elinkaaren (esim. vierailu kirpputorilla, suutarilla)
 tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
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KÄSITYÖN YHTEISET SISÄLLÖT

 työjärjestyksen hahmottaminen suunnittelussa ja toteutuksessa
 työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
 omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien 

tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita ja sekä 
tuotteiden valmistamista

 kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -väli-
neitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen ja ammatteineen tule-
vaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien 
kulttuurien käsityöperinteestä

 oppilasta lähellä, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä, esiintyviä ilmiöitä ja niiden 
teknologisia sovelluksia

 materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen 
käyttö 

TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT

 mittaaminen työsuunnitelman laatiminen ja työvaiheiden hahmottamisen kehittyminen
 erilaiset työkalut, työmenetelmät, turvallinen ja tarkoituksen mukainen työskentely
 yksinkertaisten käsitöiden valmistaminen ohjeiden mukaisesti 
 työkalujen oikean ja turvallisen käytön oppiminen
 tutustuminen erilaisiin raaka-aineisiin kuten puu, metalli muovi, vaneri sekä erilaiset 

kierrätysmateriaalit
 tutustuminen yksinkertaisiin pintakäsittelytapoihin (petsaus, vahaus, lakkaus, maa-

laaminen)

TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT

Ompelu
 ompelukoneen osat, toiminta, langoitus ja perusompeleet (suoraommel, siksak, pakki)
 huolittelu, sauma ja käänne
 kankaan leikkaaminen mittojen mukaan tai kaavaa käyttäen
 kankaan rakenne (oikea ja nurja puoli)
 silittäminen

Lankatyöt
 virkkaamisen perustekniikka: kiinteä silmukka
 muut tekniikat esim. ryijynukka, tupsut, lautanauha

Kankaan kuviointi
 värjäysmenetelmällä tai painamalla
 päällikeommel
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Ajankohtaiset tekniikat
 vuodenaikaan sopivien tekniikoiden kokeilua. Esim neulahuovutus.

4. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilas
 vahvistaa aiemmin opittuja taitojaan
 havainnoi tietoteknisten välineiden käyttöä käsityöprosessin suunnittelussa ja toteu-

tuksessa (esim. etsitään ja tulostetaan tuotteen valmistusohje internetistä)
 kehittää ja soveltaa kädentaitojaan valmistaessaan, huoltaessaan ja korjatessaan ark-

ielämässä tarvittavia tuotteita
 arvioi kuluttajana esineympäristönsä esteettisiä, eettisiä ja ekologisia näkökulmia ja 

ymmärtää tuotteiden elinkaaren (esim. vierailu kirpputorilla, suutarilla)
 tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan

KÄSITYÖN YHTEISET SISÄLLÖT

 työjärjestyksen hahmottaminen suunnittelussa ja toteutuksessa
 työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
 omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien 

tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita ja sekä 
tuotteiden valmistamista

 kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -väli-
neitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen ja ammatteineen tule-
vaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien 
kulttuurien käsityöperinteestä

 oppilasta lähellä, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä, esiintyviä ilmiöitä ja niiden 
teknologisia sovelluksia

 materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen 
käyttö 

TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT

 mittaaminen työsuunnitelman laatiminen ja työvaiheiden hahmottamisen kehittyminen
 erilaiset työkalut, työmenetelmät, turvallinen ja tarkoituksen mukainen työskentely
 yksinkertaisten käsitöiden valmistaminen ohjeiden mukaisesti 
 käyttöesineen valmistaminen oppilaan oman suunnitelman mukaisesti
 työkalujen oikean ja turvallisen käytön oppiminen
 tutustuminen erilaisiin raaka-aineisiin kuten puu, metalli, muovi, vaneri sekä erilaiset 

kierrätysmateriaalit
 tutustuminen yksinkertaisiin pintakäsittelytapoihin (petsaus, vahaus, lakkaus, maa-

laaminen)
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TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT

Ompelu
  helpon vaatteen ompeleminen valmiin ohjeen ja kaavan mukaan, asuste tai sisustus-

tekstiili
 saumurin käyttöön tutustuminen

Lankatyöt
 neulonnan perustekniikka; silmukoiden luonti, edestakaisneule, aina oikein -neule, , 

päättely
 lisätöitä virkkaamalla

Kankaan kuviointi
 värjäysmenetelmällä, painamalla tai kirjomalla

Ajankohtaiset tekniikat
 vuodenaikaan sopivien tekniikoiden kokeilua. Esim neulahuovutus.

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas
 Osaa ohjatusti suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
 Työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työtur-

vallisuuden huomioon ottaen
 Hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmate-

riaaleja
 Pyrkii työskentelemään pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, ha-

luaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä ja työtilojen 
viihtyisyydestä

 Arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
 Suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperinteeseen

VUOSILUOKAT 5-9

Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5-9 on syventää ja kartuttaa oppilaan 
käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoi-
tuksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. 
5.luokalla oppilaalla on vaihtoehto erikoistua kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan 
joko tekniseen tai tekstiilityöhön. Mahdollisuuksien mukaan tarjotaan kuitenkin edelleen 
myös tilaisuutta jatkaa molempien käsityömuotojen opintoja, esim ½ vuotta kerrallaan. 7 
vuosiluokalla oppilas valitsee vain toisen vaihtoehdon: joko tekstiili- tai teknisentyön. Ope-
tus 9. luokalla on valinnaiskurssien muodossa. Valinnaiskurssilla voidaan erikoistua sy-
vemmin tiettyihin tekniikoihin ja valmistaa vaativampia käsityötuotteita.
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5. LUOKKA

TAVOITTEET

 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä 
käsitöitä (esim. henkilökohtainen vaatetus, oman huoneen sisustus)

 Oppilas ymmärtää työskentelynsä kokonaisprosessina suunnittelusta työn valmis-
tamiseen ja arviointiin

 Työskentelyssään oppilas oppii huomioimaan ekologisia ja taloudellisia arvoja 
 Oppilas saa kokemuksia kotimaisesta muotoilu-, käsityö-, ja teknologiakulttuurista 

saadakseen virikkeitä suunnitteluunsa 
 Oppilas perehtyy arkielämässä käytettäviin työvälineisiin ja tekniikoihin valmistaak-

seen, huoltaakseen ja korjatakseen vaatetus- ja sisustustekstiilejä 
 Oppilas perehtyy jatkuvasti kehittyviin käsityön välineisiin 
 Oppilas oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä
 Opetuksessa oppijaa ohjataan luoviin ratkaisuihin sekä hyödyntämään niin omia kuin 

ryhmän ideoita ja kokemuksia

SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YHTEISET SISÄLLÖT

 Tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta
 Muodot, sommittelut ja värit
 Erilaiset työjärjestykset ja ohjeet
 Materiaali- ja kuluttajatietous
 Tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
 Käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin 
 Erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi ja dokumentointitekniikoita
 Oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
 Oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi ja sekä osallistuminen myös toisten töiden 

yhteiseen tarkasteluun

TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT

Puutyö
 puun ominaisuuksiin perehtyminen
 erilaisten liitostapojen tunteminen (ruuviliitos, pyörötappiliitos)
 käsityökalujen käyttötaidon kehittyminen
 saranointi
 polttokoristelu
 tutustuminen koneelliseen puuntyöstöön (poraaminen, hionta, sorvaus ja kuviosa-

haus) 

Sähkötekniikka ja elektroniikka
 Tutustutaan sähköisiin ilmiöihin ja sovellutuksiin.
 Opitaan turvallista sähkön käyttöä, elektroniikan komponentteihin ja niiden toimintaan.
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Teknologiakasvatus
 Oppilaita perehdytetään erilaisiin huolto-, korjaustehtäviin sekä kierrättämiseen.

TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT

Ompelu
 alaosan vaate 
 lisätöitä sisustustekstiilien, vaatehuollon ja asusteiden alueilta
 mittojen ottaminen, kaavakoon valitseminen, vaatteen sovitus, nauhakuja

Lankatyöt
 sileäneule ja joustinneule
 suljettu neule
 virkkaaminen ohjeen mukaan, piilosilmukka, pylväs

Kankaan kuviointi
 applikointi, kone- tai käsinkirjonta, pienimuotoinen asuste tai kodintekstiili

Arviointi

Arvioinnissa sovelletaan yleisiä arvioinnin periaatteita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
suunnittelu- ja valmistusprosessin kehittymiseen, työohjeiden soveltamiseen ja mit-
taustaitoon.

Oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun oppilas on:
- suorittanut käsityönsä (väh. 1-2)  valmistusprosessin  suunnittelusta viimeistelyyn.
- Oppilas on osoittanut käsityötietotaitojensa edistymistä

6. LUOKKA

TAVOITTEET

 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä 
käsitöitä (esim. henkilökohtainen vaatetus, oman huoneen sisustus)

 Työskentelyssään oppilas huomioi eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot sekä oppii 
arvioimaan omia valintojaan

 Oppilas saa kokemuksia koti- ja ulkomaisesta muotoilu-, käsityö-, ja teknologiakult-
tuurista saadakseen virikkeitä suunnitteluunsa 

 Oppilas perehtyy arkielämässä käytettäviin työvälineisiin ja tekniikoihin valmistaak-
seen, huoltaakseen ja korjatakseen vaatetus- ja sisustustekstiilejä

 Oppilas perehtyy jatkuvasti kehittyviin käsityön välineisiin ja oppii soveltamaan niitä 
arkielämässään

 Oppilas oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
käsityöläisyyttä 

 Opetuksessa oppijaa ohjataan luoviin ratkaisuihin ja rohkaistaan käyttämään erilaisia 
tietolähteitä (alan ammattilehtiä ja kirjallisuutta, internetlähteitä) sekä hyödyntämään 
niin omia kuin ryhmän ideoita ja kokemuksia.
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SISÄLLÖT

KÄSITYÖN YHTEISET SISÄLLÖT

 Tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikut-
teita muista kulttuureista

 Muodot, sommittelut ja värit
 Erilaiset työjärjestykset ja ohjeet
 Materiaali- ja kuluttajatietous
 Tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
 Käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin 
 Erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi ja dokumentointitekniikoita
 Oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
 Oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi ja sekä osallistuminen myös toisten töiden 

yhteiseen tarkasteluun

TEKNISEN TYÖN OPPISISÄLLÖT

Puutyö
 Syvennetään viidennellä luokalla opittuja tietoja ja taitoja. 

Metallitekniikka
 Valmistetaan suunnitelmien mukaan metallinen käyttö tai koriste-esine.
 Tutustutaan eri metalleihin, harjoitellaan niiden työstöä (katkaisu, leikkaaminen, pakot-

taminen, poraaminen, viilaaminen ja muotoilu tarkoituksenmukaisin välinein ja tek-
niikoin).

 Tutustutaan liittämismenetelmiin (niittaaminen, juottaminen).

Sähkötekniikka ja elektroniikka
 Tutustutaan sähköisiin ilmiöihin ja sovellutuksiin.
 Opitaan turvallista sähkön käyttöä.
 Tutustutaan tavallisimpiin elektroniikan komponentteihin ja niiden toimintaan.
 Harjoitellaan juottamista. 

Teknologiakasvatus 
 Oppilaita perehdytetään erilaisiin huolto-, korjaustehtäviin sekä kierrättämiseen.

TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT

Ompelu
 Yläosan tai alaosan vaate (muodin ja aiemmin opittujen taitojen pohjalta)
 Lisätöitä sisustustekstiilien, vaatehuollon ja asusteiden alueilta
 Kaavojen muuttaminen, kaitale, laskos, vetoketju tai napinläpi
 Tukikankaan silittäminen
 Tutustuminen saumuriin
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Lankatyöt
 Kirjoneule, kuvioneule, lapaset  tai sukat taitojen mukaan.
 Pitsivirkkaus

Kankaan kuviointi
 Tilkkutyö tai kone- tai käsinkirjonta, pienimuotoinen tekstiili tai vanhan muodistaminen 
 Aiempien vuosien työt huomioiden, tarkoituksena oppia uusia tekniikoita.

Arviointi

Arvioinnissa sovelletaan yleisiä arvioinnin periaatteita. Erityistä huomiota kiinnitetään 
suunnittelu- ja valmistusprosessin kehittymiseen, työohjeiden soveltamiseen ja mit-
taustaitoon, materiaalitietoon, tavallisimpien sähkölaitteiden turvalliseen käyttöön sekä 
perustekniikoiden hallintaan.

Oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun oppilas on:
- suorittanut käsityönsä (väh. 1-2)  valmistusprosessin  suunnittelusta viimeistelyyn.
- Oppilas on osoittanut käsityötietotaitojensa edistymistä

7.-8. LUOKKA

TAVOITTEET

 Oppilas suunnittelee ja toteuttaa laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä 
käsitöitä (esim. henkilökohtainen vaatetus, oman huoneen sisustus)

 Työskentelyssään oppilas huomioi eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot sekä arvio-
imaan omia valintojaan

 Oppilas saa kokemuksia myös ulkomaisesta muotoilu-, käsityö-, ja teknologiakulttuur-
ista rakentaakseen omaa identiteettiä ja saadakseen virikkeitä suunnitteluunsa 

 Oppilas perehtyy arkielämässä käytettäviin työvälineisiin ja tekniikoihin valmistaak-
seen, huoltaakseen ja korjatakseen vaatetus- ja sisustustekstiilejä

 Oppilas perehtyy jatkuvasti kehittyviin käsityön välineisiin ja oppii soveltamaan niitä 
arkielämässään ja harrastuksissaan

 Oppilas oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
käsityöläisyyttä 

 Opetuksessa oppijaa ohjataan luoviin ratkaisuihin ja rohkaistaan käyttämään erilaisia 
tietolähteitä sekä hyödyntämään niin omia kuin ryhmän ideoita ja kokemuksia

 Oppilas muodostaa käsityksen teknologian kehittymisen merkityksestä omaan hen-
kilökohtaiseen elämään ja yleiseen hyvinvointiin

232



SISÄLLÖT

TEKNISEN TYÖN JA TEKSTIILITYÖN YHTEINEN SISÄLTÖ

 Tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikut-
teita muista kulttuureista

 Muodot, sommittelut ja värit
 Erilaiset työjärjestykset ja ohjeet
 Materiaali- ja kuluttajatietous
 Tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
 Käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin 
 Erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi ja dokumentointitekniikoita
 Oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
 Oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi ja sekä osallistuminen myös toisten töiden 

yhteiseen tarkasteluun

TEKNISEN TYÖN OPPISISÄLLÖT

Puutyö
 puun ominaisuuksiin perehtyminen
 erilaisten liitostapojen tunteminen
 käsityökalujen käyttötaidon kehittyminen
 tutustuminen koneelliseen puuntyöstöön

Metallitekniikka
 Valmistetaan suunnitelmien mukaan metallinen käyttö tai koriste-esine
 Tutustutaan eri metalleihin, harjoitellaan niiden työstöä (katkaisu, poraaminen ja muo-

toilu tarkoituksenmukaisin välinein ja tekniikoin)
 Tutustutaan liittämismenetelmiin (kaasu-, kaari-, piste- ja mig-hitsaus sekä kova-

juotto).

Sähkötekniikka ja elektroniikka
 tutustutaan sähköisiin ilmiöihin ja sovellutuksiin
 opetellaan mittaamaan yleismittarilla sähkön virta, jännite ja vastus
 tutustutaan tavallisimpiin elektroniikan komponentteihin ja niiden toimintaan
 harjoitellaan juottamista 
 opetellaan valmistamaan piirilevy. 
 valmistetaan elektroniikan harjoitustyö

Teknologiakasvatus
 oppilaita perehdytetään omaan teknologiseen ympäristöönsä 
 oppilaita perehdytetään erilaisiin huolto-, korjaustehtäviin sekä kierrättämiseen
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TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT

Ompelu
 Yläosan ja alaosan vaate (muodin ja aiemmin opittujen taitojen pohjalta)
 Lisätöitä sisustustekstiilien, vaatehuollon ja asusteiden alueilta
 Kaavojen muuttaminen, vaatteen sovitus, muotokaitale, napinläpi, vetoketjut ja muut 

kiinnittimet
 Saumurin käyttö

Lankatyöt
 Perustietojen ja taitojen vahvistaminen (esim. sukka)
 Kirjoneule, kuvioneule, neulereunat ja saumat
 Tutustuminen koneneulontaan
 Virkkausta lisätehtävänä

Kankaan kuviointi
 Kone- tai käsinkirjonta, pienimuotoinen asuste tai kodintekstiili, tai vanhan tuotteen 

uudistaminen ja muodistaminen
 Aiempien vuosien työt huomioiden, tarkoituksena oppia uusia tekniikoita

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas:
 havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohja-

tusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon köytettävissä oleva aika, välineet, 
materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituk-
senmukaisuus

 ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 dokumentoi suunnitelman siten, että siitä käy ilmi millainen idea on ja millä tavoin se 

on tarkoitus valmistaa
 osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen 

muotoilu-, käsityö-, tai teknologiakulttuurista ja muodin suuntauksista.

Valmistaminen
Oppilas 
 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen 

sekä huolehtii ympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeis-

telty, ekologinen, esteettinen
 osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian 

käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia valmistaessaan tarkoitukseen sopivia ja 
käyttökelpoisia tuotteita

 osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.
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Itsearviointi ja prosessin pohdinta
Oppilas
 kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
 havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
 osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen 

mukaisesti
 arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmu-

kaisuuskriteerein
 ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 
 muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan

Aihekokonaisuudet käsityössä

Ihmisenä kasvaminen
 oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja oppii pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä 

arvostamaan toisten työtä

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 oppilas tutustuu käden taitoihin ja siten omaan kansalliseen käsityöperinteeseen

Viestintä- ja mediataito
 taito hankkia haluamaansa tietoa monipuolisista lähteistä, hyödyntää sitä oikein ja tur-

vallisesti

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 oppilas oppii työn tekemiseen tarvittavia taitoja kuten pitkäjänteisyyttä, aloitteellisuutta 

ja ahkeruutta sekä oppii arvostamaan työnsä tuloksia ja työn merkitystä

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 oppilas oppii ekologisia ja vastuullisia menettelytapoja materiaalien valinnassa ja 

työskentelyssä

Turvallisuus ja liikenne
 oppilas oppii työkalujen turvallista käyttöä ja turvallisuuden merkityksen käsityötun-

neilla toimittaessa erilaisilla työvälineillä

Ihminen ja teknologia
 käsityön tunneilla harjoitellaan käyttämään teknisiä laitteita tekstiilien valmistamisessa 

ja puun käsittelyssä. Opetellaan turvallisuutta ja vastuuta laitteiden käytössä
 teknisessä ja tekstiilitöissä harjoitellaan teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallin-

tamista sekä arvioidaan tuotteiden elinkaarta
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7.16  LIIKUNTA  

Yleistä

Liikunnanopetuksen tehtävänä on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 
edistäminen. Liikuntakasvatuksen avulla tuetaan lapsen kognitiivista, fyysis-motorista ja 
sosio-emotionaalista kasvua. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja 
taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllis-
ten kehittymismahdollisuuksien ja herkkyyskausien, sekä kansallisen liikuntaperinteen 
huomioonottamista.

Oppimisympäristön tulee
 olla turvallinen, haasteellinen, monipuolinen ja motivoiva
 tukea ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa 
 tukea monipuolisesti havaintomotorista kehitystä
  
Liikunnanopetuksessa korostetaan 
 yhteisöllisyyttä
 iloa ja onnistumisen kokemista
 vastuullisuutta
 reilua peliä 
 turvallista käyttäytymistä liikuntatilanteissa ja liikennekäyttäytymisessä 

Opetuksessa otetaan huomioon
 oppilaiden valmiudet, kehitysvaihe, terveydentila ja erityistarpeet
 luonnon olosuhteet
 vuodenajat
 paikalliset olosuhteet
 lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet
 leirikoulun suomat mahdollisuudet
 liikuntatapahtumien tuomat mahdollisuudet

YHTEISET TAVOITTEET LUOKILLE 1 – 9 

Liikunnan opetuksen tulee antaa oppilaalle sellaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka 
edistävät
 liikunnallisen elämäntavan omaksumista
 kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia
 itsensä hyväksymistä ja arvostamista
 toisten kunnioittamista
 kehon monipuolista ja tasapainoista kehitystä
 turvallista liikkumista koulussa ja vapaa-aikana
 vastuullisuutta liikuntaympäristöstä
 ymmärtämystä suomalaisesta ja kansainvälisestä liikuntakulttuurista ja liikunnan 

vaikutuksesta terveyteen
 luovaa ajattelua ja itseilmaisua liikunnan avulla
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TAVOITTEIDEN JA SISÄLTÖJEN PAINOTUKSET

Lapsella on synnynnäinen tapa oppia itsestään ja ympäristöstään fyysisen toiminnan 
kautta. Liikuntakasvatuksen tavoitteena on, että lapsi oppii liikkumaan ja hän myös oppii 
liikunnan avulla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan persoonan kaikki osa-alueet ja 
hänen kehityksensä herkkyyskaudet, jotka vaikuttavat opetussisältöjen valintaan 
keskeisesti.

Opetuksen tavoitteena on ensisijaisesti fyysisen toimintakyvyn monipuolinen kehittymi-
nen. Eri liikuntalajien opetus palvelee ensisijaisesti tätä päämäärää ja eri liikuntamuotojen 
lajitaitojen osaaminen painottuu vasta ylemmillä luokilla, kun oppilas on kehittynyt perus-
taidoissaan ja osaamisessaan jo pidemmälle. Opetuksen sisällöt ja työtavat muodostavat 
vuosiluokittain systemaattisesti etenevän jatkumon, jossa oppilas kasvaa vastuullisiin 
työskentelytapoihin, huolehtimaan omasta puhtaudesta ja terveydestä, sekä turvalliseen 
käyttäytymiseen liikuntatunneilla ja liikenteessä.

Alkuopetuksessa kiinnitetään erityistä huomioita havaintomotoriseen oppimiseen ja siihen 
liittyvän ajattelun kehittämiseen. Tasapaino, rytmi, reaktio- ja suuntautumiskyvyn, sekä 
liikkuvuuden (notkeuden) kehittyminen ovat herkkyysvaiheessa, jolloin opetuksessa 
keskitytään erityisesti niiden harjoittamiseen. Opetuksessa huomioidaan erilaiset liikun-
taleikit sekä kannustetaan ja rohkaistaan jokaista lasta liikkumaan sekä yksin että ry-
hmässä.

3 – 4 luokilla varmistetaan ja kehitetään edelleen motorisia perustaitoja ja luodaan pohjaa 
peruskestävyysharjoittelulle. Oppimisen kokemukset luovat tällöin pohjaa pysyvän liikun-
taharrastuksen löytymiselle. Opetuksessa painotetaan edelleen sosiaalisia taitoja, yh-
dessä toimimista ja reilun pelin oppimista. 

5–6 luokilla aloitetaan varsinainen lajitaitojen kehittäminen kun liikkeen yhdistely ja muun-
telukyky on herkkyysvaiheessa ja perustaidot ovat vakiintuneet. Peliajatuksen 
ymmärtämistä harjoitellaan joukkuepelien yhteydessä. Tyttöjen ja poikien opetus eri-
ytetään osittain.

7–9 luokilla painopiste on harjoittelun ja kuntoilun merkityksen ymmärtämisessä, kunnon 
kehittämisessä, oman liikuntaharrastuksen löytymisessä ja itsenäiseen ja vastuulliseen 
harjoitteluun kasvamisessa. Tyttöjen ja poikien opetus eriytetään osittain.
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KOGNITIIVINEN alue        FYYSIS-MOTORINEN alue         SOSIAALIS-EMOTIONAALINEN 
           alue

Luokat 1-2
– havaintotoiminnan kehitty-
minen                                          
– ajattelun kehittyminen

–

–
EY

– NOTKEUS, TAITAVUUS, TASA-
PAINO, REAKTIO, RYTMI, -JA 
SUUNTAUTUMISKYKY

– Onnistumisen kokemukset                           
– OHJEIDEN KUUNTELEMINEN 
JA NOUDATTAMINEN  
– yhteistoiminnallisuuden harjoittele-
minen

 Luokat 3-4
– Oman kehon toimintakykyyn 
tutustuminen ja sen havain-
nointi
– sääntöihin ja toimintaperiaat-
teisiin tutustuminen

– MOTORISET PERUSTAIDOT:
juokseminen, hyppääminen, 
heittäminen/kiinniottaminen, lyömi-
nen, potkaiseminen
– Fyysinen toimintakyky: perusvo-
ima, rasitukseen tottuminen                                                                   

– oppimisen elämykset
– vastuunottamisen harjoittelu 
– joustavuuden harjoittelu                                                                                                        

Luokat 5 - 6
- sääntöjen ymmärtäminen – 
peliajatuksen kehittyminen             

–
EY

– EROTTELU- JA, YHDISTE-
LYKYKY 
– LAJITAITOJEN HARJOITTELU

– vastuullinen toiminta ryhmän jäse-
nenä
– osaamisen elämykset
- aloitekyvyn harjoittelu

Luokat 7- 9
– sääntöjen oppiminen
– oman kunnon kehittymisen ja 
harjoittelun merkityksen 
ymmärtäminen                      

–
EY

 – KUNTO-OMINAISUUKSIEN 
KEHITTÄMINEN: kestävyys, pe-
rusvoima, kimmoisuus
– lajitaitojen oppiminen

- Myönteiset kokemukset / elämykset 
fyysisen kunnon kehittämisestä ja ke-
hittymisestä
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Lajikohtaiset painotukset luokilla 1 – 9 

LAJI 1. – 2. lk. 3. – 4. lk. 5. – 6. lk. 7. – 9. lk.
PERUSLIIKUNTA
-voimistelu (perus, väline, teline)       

  -yleisurheilu
XXX XXX XX XX

MUSIIKKILIIKUNTA
 - leikit, tanssit ja koreografiat XX X X X

PALLOILU
 - jalka-, kori-, pesä-, lento-
   pallo, sähly, viite- ja pienpelit

X XX XXX XXX

TALVILIIKUNTA
 - luistelu ja hiihto
 - jääpelit

X XX XX XX

VESILIIKUNTA
 - vesileikit ja uinti X XX XX xx

LUONTOLIIKUNTA
 - suunnistus ja retkeily X XX XX XX

1. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilaan
 taitavuus, tasapaino, reaktio, rytmi ja suuntautumiskyky kehittyvät
 notkeus ja liikkuvuus kehittyvät
 oman kehon hahmottaminen harjaantuu

Oppilas
 tutustuu joihinkin tavallisimpiin suomalaisiin liikuntalajeihin
 kokee onnistumista
 harjaantuu kuuntelemaan ja noudattamaan ohjeita
 harjoittelee liikkumaan ryhmässä
 harjoittelee liikuntaympäristöstä huolehtimista
 tutustuu luovaan toimintaan liikunnan avulla

SISÄLLÖT

 järjestäytymismuodot
 reaktio- ja juoksuleikit
 välineleikit: pallo, vanne, hernepussi, naru
 tasapaino-, ketteryys-, suuntautumis-, rytmi- ja nopeustehtävät
 laululeikit, luova musiikkiliikunta, satujumppa
 pallonkäsittelyä erilaisilla palloilla
 hyppäämistä eri tavoin eri olosuhteissa
 heittämistä eri välineillä
 juoksemista eri tavoin
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 liikkuminen erilaisissa maastoissa
 luokka- ja koulualueenkarttoihin tutustuminen
 perusluistelu , liukuminen, kaatuminen ja pysähtyminen
 perinteiseen hiihtotyyliin tutustuminen: mäen laskeminen ja nouseminen
 turvallinen liikkuminen vedessä, liukuminen, kelluminen ja vesileikit
 alkeisuinti
 hyötyliikunta

2. LUOKKA 

TAVOITTEET

Oppilaan
 tasapaino, reaktio, rytmi, suuntautumiskyky, sekä notkeus kehittyvät
 oman kehon hahmottaminen suhteessa tilaan kehittyy

Oppilas
 tutustuu tavallisimpiin suomalaisiin liikuntalajeihin
 harjaantuu liikkumaan ryhmässä
 saa onnistumisen kokemuksia
 osaa kuunnella ja noudattaa ohjeita
 osaa harjoitella yhdessä toisten kanssa
 tutustuu liikuntavälineistä huolehtimiseen
 tutustuu luovaan toimintaan ja itseilmaisuun liikunnan avulla

SISÄLLÖT

 järjestäytymismuodot
 reaktio – ja juoksuleikit
 välineleikit: pallo, vanne, hernepussi, naru
 joihinkin pallopeleihin tutustuminen
 telinevoimisteluun tutustuminen
 tasapaino, ketteryys ja nopeustehtävät
 laululeikit ja improvisaatio musiikin mukaan
 hyppääminen eri tavoin eri olosuhteissa
 heittäminen eri välineillä
 juokseminen eri tavoin eri olosuhteissa
 liikkuminen erilaisissa maastoissa
 pihakarttaan tutustuminen
 perusluistelu ja pysähtyminen
 kääntyminen ja liukuminen luistimilla
 perinteisen hiihtotyylin harjoittelu
 turvallinen liikkuminen vedessä
 vesileikit, alkeisuinti, alkeisselkäuinti
 hyötyliikunta
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3. LUOKKA

TAVOITTEET

Oppilaan motoriset perustaidot ja fyysinen toimintakykyisyys kehittyy

Oppilas
 harjoittelee tavallisimpien suomalaisten liikuntalajien perustaitoja
 harjoittelee omien taitojen hahmottamista
 harjoittelee toimimaan ryhmässä joustavasti
 saa oppimisen kokemuksia
 harjoittelee liikkumaan turvallisesti
 tutustuu liikuntavälineistä huolehtimiseen
 harjoittelee luovaa toimintaa ja itseilmaisua liikunnan avulla

SISÄLLÖT

 voimistelun perustaitojen harjoitteleminen
 telinevoimistelun perustaitojen harjoitteleminen
 kansantansseihin tutustuminen
 luova liikunnallinen toiminta ja ilmaisuharjoitukset 
 yleisempien pallopelien perustaitojen harjoittelu ja viitepelit
 pituushyppy, pikajuoksu ja pallonheiton harjoittelu
 lähikarttaan tutustuminen, karttamerkit
 käyttäytyminen maastossa liikuttaessa
 taitoluistelun alkeisiin tutustuminen
 jääpelien viitepelejä
 perinteinen ja/tai luisteluhiihto
 mäennousu –ja laskutekniikoita
 rinta- tai vapaauintiin tutustuminen
 sukeltaminen

4. LUOKKA 

TAVOITTEET

Oppilaan motoriset perustaidot ja fyysinen toimintakykyisyys kehittyy
 
Oppilas
 harjoittelee tavallisimpia suomalaisia liikuntalajeja
 saa oppimisen kokemuksia
 harjoittelee oman osaamisen tason arvostamista ja hyväksymistä
 harjoittelee toimimaan ryhmässä aloitteellisesti
 harjoittelee liikkumaan turvallisesti
 harjoittelee liikuntavälineistä huolehtimista
 harjoittelee luovaa toimintaa ja itseilmaisua liikunnan avulla

SISÄLLÖT
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 voimistelun perustaitojen harjaannuttaminen
 telinevoimistelun perustaitojen harjoitteleminen
 nykytansseihin tutustuminen
 luova liikunnallinen toiminta ja ilmaisuharjoitukset
 yleisempien pallopelien perustaitojen harjoittelu ja viitepelit
 pikajuoksun, pallonheiton ja pituushypyn harjoittelu
 kartan mukaan suunnistaminen
 lähikartalla suunnistaminen
 varustus maastossa liikuttaessa
 taitoluistelun perustaitojen harjoitteleminen
 jääpelien viitepelejä
 perinteinen ja/tai luisteluhiihto
 mäennousu –ja laskutekniikat
 rinta- tai vapaa- ja selkäuinnin harjoittelu, sukeltaminen

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas
 hallitsee motoriset perustaidot ja osaa käyttää niitä monipuolisesti eri liikuntamuo-

doissa
 osaa joitakin perus-, väline- ja telinevoimistelun liikkeitä
 osaa joitakin pallopelejä sekä käsitellä pelivälinettä myös leikkeihin ja harjoituksiin 

sovellettuina
 osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
 osaa hiihdossa perinteisen hiihdon ja luisteluhiihdon sekä mäenlaskun alkeita
 pystyy uimaan vähintään 50 metriä
 osaa liikkua luonnossa alkeiskarttaa hyväksi käyttäen ja luontoa kunnioittaen
 osaa ilmaista itseään luovasti liikunnan avulla ja liikkua jonkin rytmin tai musiikin mu-

kaan
 toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullis-

esti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen.

5. LUOKKA 

TAVOITTEET

Oppilaan erottelu- ja yhdistelykyky kehittyy

Oppilas
 harjaantuu tavallisimpien suomalaisten liikuntalajien taidoissa
 saa osaamisen kokemuksia
 harjoittelee omien heikkouksien ja vahvuuksien hyväksymistä
 harjaantuu toimimaan ryhmässä joustavasti
 harjaantuu liikkumaan turvallisesti
 osaa huolehtia liikuntavälineistä
 tutustuu liikunnan terveydellisiin merkityksiin
 harjaantuu luovaan toimintaan ja itseilmaisuun liikunnan avulla
SISÄLLÖT
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 Voimistelun perusasiat rytminä ja sarjoina
 uusiin voimistelu välineisiin tutustuminen
 telinevoimistelun sovellutuksia
 kansantanssi (myös eri maiden)
 omien koreografioiden tekeminen
 yleisimmät pallopelit
 pikajuoksu, kuulantyöntö, pituus- ja korkeushyppy
 suunnistuskartan mittakaava, välimatkan arviointi
 retkeilyyn perustaitoihin tutustuminen
 hyppääminen luistimilla
 luistelutapojen yhdisteleminen
 jääpelien perustaidot
 hiihtotekniikoiden harjaannuttaminen
 retkihiihto
 uintitaidon varmentaminen, suoritusmerkit, hypyt, vesipelit

6. LUOKKA

TAVOITTEET

 Oppilaan liikkeen soveltamiskyky kehittyy
 
Oppilas
 osaa tavallisimpien suomalaisten liikuntalajien perustaidot
 saa osaamisen kokemuksia
 harjoittelee hyväksyen omat vahvuutensa ja heikkoutensa
 harjaantuu aloitteellisessa ryhmätoiminnassa
 harjaantuu liikkumaan turvallisesti
 osaa huolehtia liikuntavälineistä
 tutustuu liikunnan terveydellisiin merkityksiin lisää
 osaa ilmaista itseään liikunnan ja liikkeiden avulla

SISÄLLÖT

 voimistelun perusasiat rytminä ja sarjoina
 uusiin voimisteluvälineisiin tutustuminen
 telinevoimistelun sovellutuksia
 nykytanssit
 omia koreografioita
 pallopelien lajitaitojen soveltaminen
 viestijuoksu, kuulantyöntö, pituus –ja korkeushyppy, kolmiloikka
 suunnistusreitin valinta
 retkeilyn perustaitojen harjoittelu
 luistelutapojen yhdistely
 jääpelejä
 hiihtotekniikoiden harjaannuttaminen
 retkihiihto
 uintitaidon varmentaminen, suoritusmerkit, vesipelejä

7. LUOKKA
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TAVOITTEET

Oppilas:
 kehittyy tavallisimmissa suomalaisissa lajitaidoissa edelleen
 harjoittaa omaa kestävyyttänsä ja perusvoimaansa
 saa oivaltamisen kokemuksia
 kehittää omia liikunnallisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ohjattuna
 harjaantuu vastuullisessa ryhmätoiminnassa
 osaa liikkua turvallisesti ohjattuna
 tutustuu liikuntaympäristöstä huolehtimiseen
 harjoittelee ymmärtämään liikunnan vaikutuksen terveydelle
 oppilaan itseilmaisu liikunnan avulla kehittyy

SISÄLLÖT

 voimistelun lajitaitojen yhdistely, kuntovoimistelu
 pituus- ja korkeushyppy, keihäänheitto
 kestävyys ja perusvoimaharjoitukset, lihashuolto
 suunnistus, kompassin käyttöön tutustuminen, karttaretki
 yhteistanssit
 koreografia harjoitukset 
 joukkuepelien lajitaitojen syventäminen 
 joukkuepelien peliajatuksen kehittäminen
 retki- ja matkahiihto
 rintauinti, vedestä pelastamisharjoitukset, kuntouinti    

8. LUOKKA 

TAVOITTEET

Oppilas
 harjoittelee kehittämään kuntoaan
 osaa soveltaa lajitaitojaan
 tutustuu joihinkin uusiin kansainvälisiin liikuntalajeihin
 saa liikkumisen mielekkyydestä kokemuksia
 harjoittelee harjoittelemaan itsenäisesti
 osaa harjoitella vastuullisesti
 harjoittelee liikkumaan turvallisesti itsenäisesti
 harjoittelee liikuntaympäristöstä huolehtimista
 harjaantuu ymmärtämään liikunnan vaikutuksia terveydelle
 harjoittelee tekemään pienimuotoisen liikuntaesityksen

SISÄLLÖT
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 voimistelun lajitaitojen yhdistely ja muuntelu, kuntovoimistelu
 kestävyys ja perusvoimaharjoitukset, lihashuolto, rentoutusharjoitukset
 yleisurheilun aiemmin opittujen taitojen syventäminen
 aita –ja kestävyysjuoksu
 paritansseihin tutustuminen
 eri maiden kansantansseja
 joukkuepelit ja niiden peliajatuksen ymmärtäminen, mailapelejä
 suunnistus, kompassin käytön harjoittelu
 retki – ja matka hiihto
 krooliuinti, starttihyppy, hengenpelastustaitojen kehittäminen 
 tutustuminen uuteen vesiliikuntalajiin
 uuteen kansainväliseen liikuntalajiin tutustuminen    

9. LUOKKA   

TAVOITTEET

Oppilas
 osaa kehittää omaa kuntoaan
 on löytänyt häntä kiinnostavan liikuntalajin (jos mahdollista)
 kokee liikkumisen mielekkäänä
 osaa liikkua itsenäisesti 
 harjoittelee vastuullisesti
 osaa liikkua turvallisesti
 harjaantuu liikuntaympäristöstä huolehtimiseen
 ymmärtää liikunnan keskeiset vaikutukset terveydelle
 osallistuu liikuntaesitykseen

SISÄLLÖT

 voimistelun lajitaitojen yhdistely, muuntelu ja soveltaminen
 kestävyys ja perusvoimaharjoitukset
 paritansseihin tutustuminen
 liikuntaesityksen suunnittelu, harjoittelu ja esittäminen
 joukkuepelit ja niiden peliajatuksen soveltaminen, mailapelejä
 suunnistus ja retkeilytaitojen soveltaminen (maastoretki, mahdollisesti yöpyminen 

maastossa)
 retki- ja matkahiihto
 taito ja/tai peliluistelu
 matka/kuntouinti (uintimerkit)
 vesivoimistelu, vesipeli

ARVIOINTI
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Liikunnanopetuksen arvioinnissa huomioidaan vuosiluokittaiset painotukset sekä oppilaan 
terveydentila ja erityistarpeet. Arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilasta, 
auttaa oppilasta muodostamaan myönteinen minäkuva ja realistinen käsitys kyvyistään, 
arvostamaan itseään fyysisenä olentona, hyväksymään omat kykynsä sekä auttaa häntä 
kehittämään omia kykyjään.

Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa opettajan antama jatkuva palaute on 
tärkeä. Arviointi kohdistuu oppilaan edistymiseen suhteessa opetuksen tavoitteisiin. Arvio-
innissa huomioidaan toimintakykyisyys, tiedot, taidot ja harrastuneisuus, mutta siinä pai-
notetaan osallistumista, asennoitumista, yrittämistä ja sosiaalisia taitoja. Oppilasta oh-
jataan asettamaan itsellensä realistisia oppimistavoitteita ja välttämään vertailua oppilas-
tovereihin ja kilpailemaan ensisijaisesti toisten kannustamisessa ja yhteisten tavoitteiden 
tukemisessa. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas 
 osaa ydintaidot perusliikunnassa kuten juoksussa, pituus- ja korkeushypyssä sekä 

heitto- ja työntölajeissa
 pystyy voimistelussa suoriutumaan pienistä sarjoista permannolla, välineillä ja teli-

neillä
 osaa jonkin suomalaisen kansantanssin ja seuratanssin ja osoittaa liikkumisessaan 

rytmillistä luovuutta
 osaa yleisimpien palloilulajien perusteet ja osaa pelata niitä sääntöjen mukaan
 osaa suunnistaa karttaa apuna käyttäen luontoa kunnioittaen, ymmärtää jokamiehen 

oikeudet ja velvollisuudet
 pystyy uimaan syvään veteen hypättyään vähintään 200 metriä, josta 50 metriä on 

selkäuintia, sekä hallitsee vedestä pelastamisen taitoja
 osaa luistella sujuvasti ja hallitsee hiihdon perustyylit
 osoittaa aktiivisuutta sekä oppimis- ja yrittämishalua liikuntatunneilla ja suhtautuu kou-

luliikuntaan myönteisesti
 osoittaa toiminnassaan vastuuta ja kykyä ottaa toiset huomioon sekä noudattaa 

sopimuksia ja sääntöjä ja reilun pelin periaatetta
 pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa sekä toimimaan ryhmässä ja 

joukkueessa
 ymmärtää terveyden ja liikunnan väliset yhteydet
 tuntee kansallista ja kansainvälistä liikuntakulttuuria
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Aihekokonaisuudet liikunnassa

Ihmisenä kasvaminen
 liikunnassa opitaan noudattamaan sääntöjä, voittamaan ja häviämään reilusti

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 oppilas oppii omia kansallisia juuriaan urheilun kautta ja vahvistaa sen avulla omaa 

kansallista identiteettiään. Oppilas oppii myös suvaitsevaisuuden ja rakentavan kans-
sakäymisen muodon yli kansallisten rajojen ja oppii arvostamaan muita kulttuureja ja 
kansalaisia

Viestintä- ja mediataito
 oppilas oppii soveltamaan erilaisista viestimistä hankkimiaan tietoja ja taitoja liikunnan 

opiskelussa ja opettelussa

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 oppilas rohkaistuu osallistumaan erilaisiin liikuntatapahtumiin ja saamaan siten myön-

teisiä ja monipuolisia kokemuksia liikunnan eri muodoista ja sovellusmahdollisuuksista

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 oppilas ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnille ja pyrkii pitämään yllä omaa 

hyvinvointiaan ja terveyttään

Turvallisuus ja liikenne
 oppilas oppii terveyttä ja turvallisuutta edistäviä toimintamalleja
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7.17  KOTITALOUS

VUOSILUOKAT 7 – 9 

Kotitalousopetuksen on tarkoitus kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtai-
toja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista todellisissa ark-
ielämän tilanteissa. Opiskelu auttaa näkemään kotitaloustyön arvon elintason ja elämän-
laadun osatekijänä. Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta omasta terveydestään, ihmis-
suhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.  

Kotitalouden opetustilanteissa otetaan huomioon oppilaan omat lähtökohdat ja kokonais-
valtainen kasvu sekä pyritään toiminnallisuuteen ryhmässä työskennellen. Oppiaineessa 
perehdytään ihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät 
nuorta itseään, kotia, perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja 
ympäristöön. Olennaista kotitaloudessa on käytännön toiminta, johon yhdistyy teoreettisia 
perusteita, tiedon hankintaa ja soveltamista, suunnittelua, päätöksentekoa ja arviointia. 
Kotitalouden opetus  tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön 
muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa. Yhteistyötä 
oppiaineiden sisällöistä ja niiden käsittelystä tehdään erityisesti terveystiedon opetuksen 
suhteen.

TAVOITTEET

Oppilas oppii
 ymmärtämään myönteisten ihmissuhteiden, hyvien tapojen ja tasa- arvon merkityksen 

yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
 ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustaitoja soveltaen tarkoituk-

senmukaisia, turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia työtapoja
 toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulu-

tukseen liittyviä ongelmia
 tiedostamaan kotiin ja perheeseen liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansainvälisty-

misen ja monikulttuurisuuden mahdollisuuksia ja haasteita kotitalouksien toiminnassa
 ylläpitämään myönteistä asennetta jatkuvaan oppimiseen ja muutoksen kohtaamiseen 

omassa arkielämässään ja kansalaisena toimiessaan
 tiedostamaan kotitaloustyön arvon elintason ja elämänlaadun osatekijänä
 ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja taloudestaan, ihmissuhteistaan ja lähi-

ympäristön viihtyisyydestä

SISÄLLÖT

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
 ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka

- kouluikäisen ravinnon tarve, esim. varhaisaamiaisen ja kouluruokailun merkitys, 
ateria-ajat, kriittinen suhtautuminen suojaravintoaineita vähän sisältäviin ruokiin
- laihduttaminen ja siihen liittyvät riskit
- yleisimmät erityisruokavaliot (esim. diabeetikon ja keliaakikon ruokavalio, laktoo-
siton ruoka)
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 ruoan laatu ja turvallisuus
- peruselintarvikkeet, niiden hankinta, käsittely ja säilytys
- elintarvikehygienia

 perusruoanvalmistusmenetelmät
- ruoanvalmistusmenetelmien terveellisyys, rationaalisuus ja työturvallisuus
- terveellisten ja taloudellisten perusruokien valmistaminen (joka pojan/tytön keitto-
taito)
- keittiöhygienia; siisteys ja järjestys ruoanlaiton yhteydessä

 vastuu ja vaikutusmahdollisuudet
 aterioiden suunnittelu ja erilaiset ruokailutilanteet suomalaisessa ruokakulttuurissa

- ruokailutilanteen merkitys (arki ja juhla, kiireettömyys, esteettisyys, ateriayhteys)
- ruokavuosi: juhlat ja sesongit
- pöytätavat

 ruokakulttuurien muuttuminen
- kansainvälinen tapa- ja ruokakulttuuri
- teolliset elintarvikkeet ja valmisruoka 

Perhe ja yhdessä eläminen
 kotitalouden ja monimuotoisten perheiden muuttuvat roolit ja tehtävät

- oma vastuu kodin tehtävistä, työnjako ja työn rationalisointi
- itsenäistymisen mukanaan tuoma vastuu

 tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä
- yhteisvastuu tehtävien hoidosta kotona ja koulussa
- tasapuolinen työnjako

 yksilöiden erilaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
esimerkiksi

- erilainen pukeutuminen
- erilaiset ruokailutottumukset
- hienotunteinen suhtautuminen ruokaan liittyviin rajoituksiin

 perheenjäsenten vuorovaikutus ja ihmissuhteet
- kodin perinteet ja omien perinteiden luominen
- toisten huomioonottaminen: siisteys, kohteliaisuus, ystävällisyys, oman vuoron 
odottaminen
- suhteet isovanhempiin ja muihin sukulaisiin

 sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri
- ristiriitatilanteiden ratkaiseminen
- läheiset nuoren tukijoina
- läheisistä, vanhuksista ja sairaista huolehtiminen
- huomaavaisuudet, kutsut ja kiitokset

 hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
- hyvät ruokailutavat kotona, koulussa ja ravintolaruokailussa
- kielenkäyttö osana tapakasvatusta, teitittelyn oppiminen sitä vaativissa tilanteissa
- käyttäytyminen erilaisissa tilanteissa ja juhlissa kodin ulkopuolella

 lapsi perheessä
- kotitapaturmat ja niiden estäminen
- terveystottumusten kehittäminen
- käyttäytymisen ja esimerkin vaikutus
- lastenkaitsijan tehtävät ja vastuu
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Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
 oman rahankäytön suunnittelu ja rahan, ajan ja energian vastuullinen käyttö

- hintatietoisuus
 kuluttajan tuotteiden ja palvelujen ja palvelujen hankinta ja käyttö, viisas kuluttaminen

- pakkaus- ja tuotetiedot
 kulutuksen ympäristövaikutukset 

Koti ja ympäristö
 asunnon ja tekstiilien hoito 
 asumisen vaihtoehdot ja asunnon toimivuus
 terveellinen, turvallinen ja viihtyisä asumisympäristö, lähiympäristön hoito
 kotitalouden jätehuolto
 kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden valinta ja käyttö
 esteettiset arvot
 puhdistusaineiden ja siivousvälineiden valinta ja käyttö, vuoteenhoito
 ergonomia

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
Oppilas
 osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia 

itsenäisesti ja ryhmässä
 tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja 

osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa.

Käytännön työtaidot
Oppilas
 tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja 

osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa
 osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa 

ravitsemussuositukset huomioon ottaen
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä 

turvallisesti
 osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä
 osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä 
 osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaine-

ita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta.

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
Oppilas
 osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja 

pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta
 osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman ra-

hankäyttösuunnitelmansa
 tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet.
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ARVIOINTI

Arviointi kohdistuu kaikkiin kotitalouden osa-alueisiin. Oppimista arvioidaan teoria- ja 
käytännön kokeiden sekä jatkuvan havainnoinnin avulla. Arvioinnissa käytetään myös 
oppilaiden itse-, pari- ja ryhmäarviointia. Arvioinnin kohteina ovat käytännön toimintatai-
dot, tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

A

Ihmisenä kasvaminen
Kotitalouden tunneilla kehitetään ja vahvistetaan luovuutta sekä opitaan nauttimaan es-
teettisyydestä. Opitaan toimimaan ryhmänjäsenenä.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
Kotitalouden tunneilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja kotimaan perin-
neruokiin sekä juhlapäivien ruokaperinteisiin.

Viestintä ja mediataito
Kotitalouden tunneilla hyödynnetään internetiä esim. reseptien haussa.

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
Kotitalouden tunneilla tutustutaan lähiseudun ammatteihin tai yrityksiin, jotka kuuluvat ko-
titalouden aihealueisiin. Opitaan vastuullisuutta ja kestävän kehityksen periaatteita kulu-
tustottumuksissa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
Kotitalouden tunneilla käsitellään erilaisia kulutusvalintoja ja niiden ympäristövaikutuksia 
sekä luontoa säästävää jätehuoltoa. Perehdytään kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
ympäristönsuojelun kannalta.

Turvallisuus ja liikenne
Kotitalouden tunneilla tutustutaan kodin työturvallisuuteen sekä terveelliseen ravintoon.

Ihminen ja teknologia
Kotitalouden tunneilla opitaan kodin teknologian oikeaa, turvallista ja luontoa säästävää 
käyttöä. Pohditaan teknologian merkitystä kotitaloustöiden helpottamisessa. Opetellaan 
järkeviä arkielämän valintoja.

Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Oppilas 
 tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen ilmiöitä ja 

osaa käyttää näitä tietoja hyväkseen ruoanvalmistuksessa
 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita sekä tavallisimpia kodinkoneita 

turvallisesti
 ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä
 tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä
 pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita sekä tietää monipuolisen ruokavalion merki-

tyksen omalle terveydelle ja hyvinvoinnille
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 tunnistaa suomalaisen ruoka ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä ja suhtautuu myön-
teisesti muiden maiden ruokakulttuureihin.

Perhe ja yhdessä eläminen
Oppilas 
 osaa noudattaa hyviä tapoja
 ymmärtää kodin ihmissuhteiden ja tasa-arvon merkityksen
 tuntee kotitalouteen liittyvän suunnittelun, työnjaon ja ajan käytön perusteita ja on tie-

toinen kotitalouteen liittyvistä arvoista
 osaa toimia vastuullisesti sekä yhdessä toisten kanssa että itsenäisesti
 ymmärtää kotitalousopetuksen merkityksen arjen hallinnassa 
 osaa arvioida kotitalouden taitojen merkitystä tulevissa elämäntilanteissa

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 
Oppilas 
 osaa hankkia kuluttaja-asioista tietoa erilaisista lähteistä sekä pohtia kulutusvalinto-

jensa tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja ympäristövaikutuksia
 osaa asioida kodin ulkopuolella ja käyttää erilaisia palveluja
 tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvillä kuluttajan 
 tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita 
 osaa tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa

Koti ja ympäristö
Oppilas 
 osaa soveltaa kodin ja ympäristön hoitoon luonnontieteellistä tietoa 
 osaa valita kuhunkin käyttötilanteeseen sopivia ja ympäristöystävällisiä aineita
 osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta 
 tunnistaa terveelliseen ja viihtyisään asuinympäristöön vaikuttavia tekijöitä
 osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hallitsee tekstiilien perushoitomenetelmät
 osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt
 osaa arvioida ja käyttää kodin tavallisimpia koneita
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7.18  OPPILAANOHJAUS

Oppilaanohjauksen avulla tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas  kyke-
nee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään 
elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee 
omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja 
elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen avulla pyritään edistämään koulu-
työn tuloksellisuutta, lisäämään hyvinvointia koulussa sekä ehkäisemään syrjäytymistä. 
Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
Oppilaanohjauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti myös inhimilliseen kasvuun.

Oppilaita ohjataan arvostamaan ahkeruutta ja tunnollista työn tekemistä. Heitä ohjataan 
myös ymmärtämään yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä käsittämään vastuun merki-
tys  yhteiskunnassa, ympäristössä ja maailmanlaajuisessa hyvinvoinnissa. 

Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan oppilaanohjaajien ja 
toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien väl-
isellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. 

Yleinen jatko-opintokelpoisuus nähdään myös oppilaan henkisenä kypsyytenä, johon liit-
tyy realistinen kuva omista rajoituksista ja mahdollisuuksista, terve itsetunto sekä halu 
itsensä jatkuvaan kehittämiseen, elinikäiseen oppimiseen. Tämän toteutuminen edellyttää 
terveen minäkuvan muodostumista ja tasapainoista kasvua persoonallisuuden eri alueilla.

VUOSILUOKAT 1 – 2

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan 
opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan eh-
käistä oppimisvaikeuksien syntymistä. Oppilasta ohjataan suhtautumaan vastuullisesti 
koulutyöhön ja tehtäviin. Työskentelytaitojen oppimisessa oppilasta ohjataan suunnitte-
lemaan omaa työtään sekä asettamaan työlleen tavoitteita. Oppilasta ohjataan myös 
käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Itsear-
viointi on oppilasta tukevaa; se on osa oppilasarviointia.

TAVOITTEET

Itsetuntemus
Oppilas
 oppii ikäkauttaan vastaavaan itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
 harjaantuu itsearviointiin sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja puutteitaan
 

253



Opiskeluvalmiudet
Oppilas
 oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä 

pyytämään apua ongelmatilanteissa
 oppii arvioimaan itseään myönteisesti, luottamaan omiin ideoihinsa, asettamaan itsel-

leen realistisia tavoitteita, tutkimaan, kyselemään, ottamaan luottavaisesti haasteita 
vastaan ja tutkimaan innokkaasti uusia asioita, sopeutumaan muutoksiin ja käsitte-
lemään saamaansa kritiikkiä

TYÖSKENTELYTAIDOT

Perustyöskentelytaitoihin kuuluu, että oppilas 
 osaa huolehtia työskentelyvälineistään
 huolehtii kotitehtävistään
 kykenee seuraamaan oppimistapahtumaa
 suoriutuu annetuista tehtävistä kykyjään vastaavasti
 opettelee yhteistyötä
 huolehtii oman työskentelypaikkansa siisteydestä
 arvostaa työntekoa sekä työn lopputulosta.

Hyvät työskentelytaidot saavuttanut oppilas
 osaa työskennellä keskittyneesti
 suhtautuu vastuullisesti työhönsä ja työn loppuunsaattamiseen
 ottaa vastuun omasta ja vähitellen myös toisen työskentelystä
 osallistuu aktiivisesti oppimistapahtumaan
 asettaa itselleen haasteita.

Mikäli oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta työskentelytaitoja, tämä vaikuttaa luo-
kalta siirtymiseen eri oppiaineissa ilmenevässä osaamisessa. Työskentelytaidot ovat eri-
tyisen tärkeitä, koska niiden kerrannaisvaikutus on suuri.

Yhteistyötaidot
Oppilas 
 oppii omien edellytystensä mukaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppilas
 oppii pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ikäkautensa edellytysten mukaan
 tutustuu erilaisiin ammatteihin (esim. vanhempien ammatit) 
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VUOSILUOKAT 3–6

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3-6 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen 
koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta ohjataan myös nivelvaiheissa ja hänen 
tehdessään ainevalintoja. Oppilaanohjaus tukee oppilasta opiskelutaitojen kehittämis-
essä. Oppilasta ohjataan käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa eri-
laisista tietolähteistä. Oppilasta ohjataan myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten 
huomioon ottamiseen. Vuosiluokkien 3-6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja 
työelämään.

TAVOITTEET

Itsetuntemus
Oppilas
 oppii ikäkauttaan vastaavaan itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
 harjaantuu itsearviointiin sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja puutteitaan
 

Opiskeluvalmiudet
Oppilas
 oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä 

pyytämään apua ongelmatilanteissa
 oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan: oppii arvioi-

maan itseään myönteisesti, luottamaan omiin ideoihinsa, asettamaan itselleen realis-
tisia tavoitteita, tutkimaan, kyselemään, ottamaan luottavaisesti haasteita vastaan ja 
tutkimaan innokkaasti uusia asioita, sopeutumaan muutoksiin ja käsittelemään saa-
maansa kritiikkiä

 oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
 saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen 

sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa

Työskentelytaidot
Oppilas
 huolehtii työskentelyvälineistään
 huolehtii kotitehtävistään
 suoriutuu annetuista tehtävistä kykyjään vastaavasti
 opettelee yhteistyötä
 huolehtii oman työskentelypaikkansa siisteydestä
 arvostaa työntekoa sekä työn lopputulosta
 osaa työskennellä keskittyneesti
 suhtautuu vastuullisesti työhönsä ja työn loppuunsaattamiseen
 ottaa vastuun omasta ja vähitellen myös toisen työskentelystä
 osallistuu aktiivisesti oppimistapahtumaan
 asettaa itselleen haasteita.
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Yhteistyötaidot
Oppilas 
 oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppilas
 oppii pohtimaan omaa tulevaisuuttaan ikäkautensa edellytysten mukaan
 tutustuu erilaisiin ammatteihin
 innostuu hankkimaan tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyyde-

stä
 pohtii nivelvaiheissa tai ainevalintojen yhteydessä niiden vaikutusta tuleviin opintoihin

VUOSILUOKAT  7 – 9

Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tuetaan oppilaanohjaajien ja 
toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien väl-
isellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat. 

Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa 
oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu 

 luokkamuotoisesta ohjauksesta 
 yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta 
 sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta 
 työelämään tutustumisesta. 

Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus ke-
skustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liit-
tyvistä kysymyksistä. Oppilaalle järjestetään myös pienryhmäohjausta, jonka aikana hän 
oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan 
henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. 
Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa 
sekä ohjataan käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia oh-
jaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. 

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hank-
kii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. 

Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa 
perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia 
kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustu-
misen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja 
kokemuksia. 
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TAVOITTEET

Oppilas 
 oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen 
 oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
 oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä 

etsimään apua ongelmatilanteissa 
 oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit 
 oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan 
 saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen 

sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa 
 oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää ko-

skevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tar-
joamia mahdollisuuksia 

 oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tule-
vaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa 

 saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat yl-
ittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa 

 oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasva-
maan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen. 

Henkilökohtainen ohjaus painottuu 
 7. ja 8. vuosiluokalla uuteen oppimisympäristöön siirtymiseen, oppimisen ja 

valinnaisaine-valintojen sekä opiskelun suunnittelun ohjaukseen sekä opiskelutaitojen 
kehittämiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen. 

 9. vuosiluokalla jatko-opintojen ja uravalinnan suunnittelun sekä työelämään tutustu-
misen ohjaukseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen. 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuva pienryhmäohjaus 
painottuu 7 – 9 vuosiluokilla päätöksentekotaitojen kehittämiseen, itsearviointitaitojen ja 
itsetuntemuksen lisäämiseen ja vuorovaikutustaitoihin ohjaamiseen. 

Ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluihin oppilasta ohjataan tarjoamalla mahdollisuuksia 
käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja urasuunnittelussa. Henkilökoh-
taisessa, pienryhmä- ja luokkamuotoisessa ohjauksessa perehdytään mm. kaupungin 
ylläpitämien verkko-ohjauspalveluiden käyttöön. 

Luokkamuotoinen ohjaus
Oppilaanohjauksen prosessiluonteesta johtuen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman 
sisältöjä käsitellään kaikilla vuosiluokilla. Luokkamuotoista ohjausta on 7. luokalla  1 vu-
osiviikkotuntia, 8. luokalla  1 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 1 vuosiviikkotuntia, yhteensä 3 
vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 7 – 9 aikana. 
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SISÄLLÖT

 itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 
 kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arvio-

inti 
 opiskelun taidot 
 tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat 
 Suomen koulutusjärjestelmä 
 jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin 
 opiskelu ja työskentely ulkomailla 
 ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 
 tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 

Luokkamuotoisen ohjauksen painotukset 7.- 8. luokalla
 opiskelu yläasteella 
 oppilaan arviointi
 perusopetuksen rakenne
 tietotekniikan perustaito
 opiskelutaidot, tiedonhankinta, suullinen ja kirjallinen raportointi (yhteistyö äidinkielen 

kanssa), ajanhallinta, oppimis- ja muististrategiat
 opiskelun merkitys persoonallisuuden kehittymisen, jatko-opintojen ja työelämän kan-

nalta
 ammatit ja koulutusvaatimukset
 itsetuntemus, vahvuudet ja kiinnostus oman elämän suunnittelussa
 itsearviointitaidot
 lahjakkuuden lajit
 erilaiset oppimistyylit
 koulutusteiden alustava esittely

Luokkamuotoisen ohjauksen painotukset 9. luokalla
 päättötodistuksen ja opiskelutaitojen merkitys peruskoulun jälkeen
 yrittäjyys, työelämä- ja ammattitietouden syventäminen 
 työelämään tutustumisjakson suunnittelu ja ohjaus
 työelämän vuorovaikutustaidot
 laaja-alaisen pätevyyden ja jatkuvan koulutuksen merkitys tulevaisuuden työelämässä
 oppilaitoksiin tutustuminen
 päätöksentekotaidot ja itsearviointi
 yhteisvalintaan ohjaus
 yhteiskunnan neuvonta- ja ohjauspalvelut koulutukseen ja työhön hakeutumiseksi
 työnhaun taidot
 aktiivisen kansalaisen taidot, kunnan ja valtion päätöksenteko, kokoustaito (yhteistyö 

yhteiskuntaopin ja äidinkielen kanssa)
 opintojen rahoitus ja koulutuksen yhteiskunnalliset kustannukset
 kansainväliset koulutus- ja työmahdollisuudet
 oman koulutussuunnitelman laatiminen, urasuunnittelu
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Suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä
Elinkeino- ja työelämään tutustumista on kaikilla vuosiluokilla. Sitä voi toteuttaa monipuol-
isesti ja monimuotoisesti erilaisia työskentelytapoja käyttäen ja sen tulee sisältää myös 
tietoa yrittäjyydestä ja tasa-arvosta työelämässä. 9. vuosiluokan syyslukukaudella on 
viikon mittainen työelämään tutustumisjakso, joka toteutetaan itse hankitussa ja koulun 
hyväksymässä työpaikassa.

Tavoitteet
 työn arvostuksen lisääminen
 itsenäistymisen edistäminen ja vastuuseen kasvattaminen
 peruskoulun jälkeisen koulutusratkaisun selkiyttäminen
 itsetuntemuksen lisääminen ja opiskelumotivaation parantaminen

Oppilas on TET-jakson aikana  työssä samaan tapaan kuin työpaikan muukin hen-
kilökunta. Muut työntekijät opastavat ja auttavat häntä, ja tilanne on sosiaalisesti kasvat-
tava. Hän saa näkyvää ja hyödyllistä aikaan, mikä tarjoaa kokemuksia itsetunnon kehit-
tymiseen. Työtehtävät ja niiden seuraukset virittävät vastuuseen. Samoin oman työn ja 
työpaikan toimien tulokset ovat nuoren arvioitavissa. 

Työjaksoittain oppilas laatii kirjallisen raportin, josta hän keskustelee työntekijöiden 
kanssa työhön liittyvistä asioista. Tämä kehittää kriittisyyttä, ja oppilas joutuu vertaile-
maan ja analysoimaan tietoa, arvioimaan tiedonantajia ja heidän vaikuttimiaan. 
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7.19  VALINNAISET OPPIAINEET

Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen 
yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä 
haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnais-
ten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja 
löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen 
tavoitteita. 

Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6. §:ssä on määritelty valinnaisten aineiden yht-
eenlaskettu vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen 

- oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin
- useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin
- vieraisiin kieliin
- tietotekniikkaan liittyviin aineisiin.

Opetussuunnitelmassa päätetään jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, 
sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan.

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A- ja B-kielinä opetettavien val-
innaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Muista valinnaisista kielistä päätetään 
opetussuunnitelmassa. 

Mikäli opetuksen järjestäjän hyväksymässä tuntijaossa ylitetään perusopetusasetuksen 
määrittelemä oppilaan vähimmäisviikkotuntimäärä, voivat viikkotunnit ylityksen osalta 
sisältää myös valinnaisia aineita. 

Tuntijaossa on vuosiluokilla 1−4 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta) 
vähimmäistuntimäärän lisäksi varattu kuusi vuosiviikkotuntia näille aineille yhteistä opetu-
saikaa. Myös vuosiluokilla 5−9 on kuusi vuosiviikkotuntia näiden aineiden yhteistä opetusai-
kaa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa taide- ja taitoaineiden yhteinen opetusaika voi-
daan jakaa mainittujen aineiden kesken yhteisesti kaikille oppilaille tai osa siitä voidaan 
jättää oppilaskohtaisesti valittaviksi taide- ja taitoaineiden syventäviksi opinnoiksi.

Valinnaisten aineiden tarjonnasta päättää koulun johtokunta. Päätösten perusteella täy-
dennetään opetussuunnitelmaa tarjolla olevien kurssien oppimäärillä. Aiemmin tehtyjen 
linjausten mukaan koulu tulee painottamaan valinnaisaineissa taito- ja taideaineita sekä 
mahdollisesti koulun arvopohjaan liittyen uskonnon syventäviä kursseja.

7.19.1 KUVATAIDE 

Tavoitteet

Valinnaiskurssien tarkoituksena on antaa oppilaalle lisävalmiuksia häntä kiinnostavalla 
kuvataiteen alueella edellisten vuosiluokkien tavoitteita syventäen. Oppilasta ohjataan 
omien oppimis- ja ilmaisutyylien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Opetuksen 
tavoitteena on tarjota kiireetön ilmapiiri, jossa oppilas saa iloa työskentelystään. Kurssien 
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tavoitteena on kehittää yksilön persoonaa kokonaisvaltaisesti. Opettaja voi valita seu-
raavista vaihtoehtoisista sisällöistä opetusryhmälleen sopivat kurssit.

Vaihtoehtoiset sisällöt

1. Piirustus ja maalaus
Kurssilla harjoitellaan havaintojen kuvaamista eri piirustus- ja maalaustekniikoilla sy-
ventyen niihin; esim. akryylimaalaus, temperamaalaus, öljymaalaus, hiilipiirustus, kuiva-
pastelli yms.
Perehdytään eri tyyleihin ja kuvasymboliikan käyttämiseen kuvataiteessa ja omassa ku-
vailmaisussa. Kehitetään omaa ilmaisua ja kuvataiteellista käsialaa.

2. Keramiikka ja kuvanveisto
Kurssilla käytetään erilaisia savia, valmistetaan keraamisia käyttöesineitä ja veistoksia. 
Tutustutaan erilaisiin saventyöstötekniikoihin: dreijaamiseen, muottiin prässäämiseen ja 
valamiseen sekä käsinrakentamiseen. Opetellaan hallitsemaan saven työstämistä 
keramiikaksi. 

3. Grafiikka
Kurssin lähtökohtana on piirtäminen. Jatketaan tutustumista erilaisiin piirtimiin ja tarkas-
tellaan erilaisia piirtämiskäsialoja. Piirustukset toimivat grafiikan luonnoksina. Tutustutaan 
grafiikan eri menetelmiin: kohopainoon, syväpainoon ja laakapainoon. 

4. Valokuvaus
Kurssilla tutustutaan valokuvauksen perusteisiin ja kameran käyttöön kuvallisen ilmaisun 
ja taiteen välineenä koulun mahdollisuuksien mukaan. Kuvataan filmille ja digitaalisesti. 
Opetellaan pimiötyöskentelyä: mustavalkofilmin kehittämistä ja mustavalkokuvien vedo-
stamista. Tutustutaan digitaalivalokuvaustekniikkaan ja digitaaliseen kuvankäsittelyyn.

5. Media ja kuvaviestintä
Kurssilla opitaan videoelokuvan suunnittelua, tekemistä ja muokkaamista ja toimimaan 
suunnittelu- ja tuotantoryhmässä. Opitaan käyttämään valokuvan ja digitaalisen kuvan 
ilmaisukeinoja ja tekniikkaa omassa persoonallisessa ilmaisussa. Opitaan analysoimaan 
ja arvottamaan elokuvia ja valokuvia.

6. Taidehistoria
Kurssilla tutustutaan tietyn aikakauden (esim. historian opiskeluun integroiden) tyylisuun-
tauksiin ja opitaan tuntemaan niiden tärkeimpiä taiteilijoita ja teoksia. Opitaan arvioimaan, 
tulkitsemaan ja analysoimaan taidetta tietyn aikakauden ja kulttuurin kuvastajana. Teh-
dään mahdollisuuksien mukaan vierailukäynti taidemuseossa ja opitaan taide elämää ri-
kastuttavana tekijänä.

7. Arkkitehtuuri ja muotoilu
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Kurssilla tutustutaan, tulkitaan ja arvioidaan arkkitehtuuria, tutustutaan suunnittelun 
periaatteisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttaa ympäristöön. Tehdään ympäristö- ja tilateoksia 
sekä erilaisia pienoismalleja. Työskentelyssä käytetään erilaisia muotoilun ilmaisukeinoja.

7.19.2 MUSIIKKI

YLEISTÄ

Valinnaiskurssien tarkoitus on edistää oppilaiden harrastuneisuutta ja kiinnostusta mu-
siikkiin. Kurssien sisältöä ja vaikeustasoa on mahdollista muunnella kullekin ryhmälle 
sopivaksi. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden mahdollisuudet soveltaa jo aiemmin 
opittuja musiikillisia taitoja ja tietoja. Oppilaiden kiinnostusta ajankohtaiseen - etenkin 
hengelliseen - musiikkiin hyödynnetään oppimateriaalivalinnoissa. Esiintymistilaisuuksia 
järjestetään esim. koulun juhlien yhteydessä. 

Laulu

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet
 Opettaa oikean äänenkäytön ja laulutekniikan perusteet sekä äänenhuollon merkitys. 

(Oppilaiden äänenmurrokseen liittyvät vaikeudet huomioidaan opetuksessa.)
 Antaa kokemus erilaisissa kokoonpanoissa laulamisesta – pienyhtyeet / kuoro / soolo-

laulu.
 Tutustua sopivaan valikoimaan moniäänistä laulumateriaalia.
 Totuttaa mikrofonin käyttöön.
 Edistää hengellistä kasvua tukevan suhteen syntymistä musisointiin.

Kurssi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan osittain yhdessä yhtyesoittokurssin kanssa. 
Mahdollisuus esiintymiseen kurssin päätteeksi.

Yhtyesoitto

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet
 Vahvistaa yhteissoittotaitoja ja valittujen instrumenttien soiton hallintaa. 
 Antaa mahdollisuus musisoida yhdessä valitussa kokoonpanossa – esim. popu-

laarimusiikin yhtye / kamarimusiikkiyhtye.
 Ohjata oppilaita harjoittelemaan tavoitteellisesti ja pyrkimään musiikillisesti viimeis-

teltyihin esityksiin.
 Laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista eri tyyliseen materiaaliin tutustumalla.
 Ohjata toimimaan vastuullisesti ja kannustavasti musisoivan ryhmän jäsenenä.
 Opettaa suojelemaan kuuloaan.
 Edistää hengellistä kasvua tukevan suhteen syntymistä musisointiin.

Kurssi toteutetaan mahdollisuuksien mukaan osittain yhdessä laulukurssin kanssa. Mah-
dollisuus esiintymiseen kurssin päätteeksi.
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Musiikkitieto

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet
 Tutustua musiikkiin liittyviin ilmiöihin ja musiikin historiaan monipuolisin työtavoin. 

(Musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta, tutustumis- ja konsert-
tikäynti.)

 Laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta.
 Tutustua sopivalla tavalla musiikinteorian keskeisiin asioihin käytettävästä laulu- ja 

soittomateriaalista käsin.
 Opettaa konserttikäyttäytymistä ja tehdä tutustumiskäynti yhtye- / orkesteriharjoituk-

siin ja konserttiin.
 Tutustua ammattimuusikon työhön.
 Auttaa ymmärtämään musiikin merkitys hengellisessä työssä ja ihmisen omaa hengel-

listä kasvua tukevana asiana. 

Klassinen musiikki

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet
 Tutustua länsimaisen taidemusiikin historiaan ja sen pääaikakausiin. 
 Tutustua eri aikakausien suuriin säveltäjiin ja heidän tuotantoonsa.
 Tutustua orkesterisoittimiin ja soitinryhmiin, orkesteripartituuriin sekä orkesterin johta-

jan rooliin.
 Tutustua erilaisiin sointiväreihin eri orkestrointivaihtoehtojen myötä.
 Lisätä kiinnostusta ja harrastuneisuutta klassista musiikkia kohtaan.
 Tutustua kirkkovuoden tapahtumiin liittyvään taidemusiikkiin.
 Työtapoina kuuntelu, soitto, laulu, tanssi, musiikkimaalaus ja tutustumiskäynnit.

Kansanmusiikki

Keskeiset sisällöt ja tavoitteet
 Tutustua suomalaiseen kansanmusiikkiin ja kansantanssiin.
 Tutustua kansanmusiikin historian nimekkäimpiin pelimanneihin ja kansanmusiikkityy-

leihin.
 Tutustua kansansoittimen soittamiseen, esim. 5- tai 10-kielistä kannel, jouhikko, 

yläsävelhuilu tai munniharppu.
 Valmistaa itse esim. yläsävelhuilu tai pajupilli.
 Oppia joitakin kansantansseja, esim. masurkka ja polkka.
 Tutustua kansanmusiikille tyypilliseen äänenkäyttöön ja laulutapaan.
 Tutustua uuteen kansanmusiikkiin, tämän päivän kansanmusiikkiyhtyeisiin ja valikoi-

maan suomalaisvaikutteista maailmanmusiikkia.
 Työtapoina kuuntelu, laulu, soitto, tanssi ja soittimen valmistaminen.
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7.19.3 TEKSTIILITYÖ
Ompelu
Syvennetään koneompelun tietoja ja taitoja.  Suunnitellaan ja valmistetaan joko yläosan 
tai alaosan vaate trikoosta tai kankaasta. Trikoo-ompelussa perehdytään saumurin 
käyttöön ja trikoon kaavoitukseen sekä sauma- ja huolittelurakenteisiin.
Ompelussa oppilas  voi syventää jo oppimiaan taitoja ja valmistaa vaativampia ja moni-
mutkaisempia tuotteita. Hän oppii seuraamaan valmiita työohjeita ja tarvittaessa laati-
maan työjärjestyksen itselleen. Alaosan vaatteena voi olla esim. farkkujen ompelu, ja 
yläosan vaatteena vuoritetun takin valmistaminen. Työt voivat sisältää aiempaa 
enemmän yksityiskohtia, joiden myötä oppilaan taidot ja tiedot ompelusta syventyvät. Yk-
sityiskohtina erilaiset taskut, reunustustavat, kiinnitykset. Korjaus- ja muodistamisompe-
lua jatketaan oppilaan omien tarpeiden mukaan.

Lankatyöt
Syvennetään lankatöiden tietoja ja taitoja.  Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia neule ja 
virkkaustöitä.  
Neuletöissä opitaan pyöröneule, kaventaminen ja oikeisiin ja nurjiin silmukoihin perustu-
via neulepintoja.
Virkkaustöissä opitaan virkkaamaan ketjusilmukoihin, kiinteisiin silmukoihin ja pylväisiin 
perustuvia malleja.

Kankaankuviointi
Kuvioidaan kangasta erilaisilla kankaan painanta- ja värjäysmenetelmillä, applikaatiolla ja 
pistokirjonnalla.

Kankaankudonta
Perehdytään kankaan rakenteeseen kutomalla pieniä töitä kangaspuilla ja
kankaankudontakehyksillä.

Erityistekniikat
Laajennetaan käsitöihin perehtymistä erityistekniikoiden avulla. Voidaan tehdä nauhoja, 
huovutusta, erilaisia pitsitekniikoita.

Lankatöinä neulotaan, virkataan tai tutustutaan 
erityistekniikoihin kuten  haarukkapitsi tai koukkuaminen.

Kankaankuvioinnissa voisi olla silkkipainanta-, solmubatiikki ja applikointikurssi tai silkki-
maalaus-, pistokirjonta- ja tilkkutöitä.

Kankaankudonnassa voisi olla kangaspuilla kudottava poppana, matto ja kaulaliina sekä 
rinnalla kehyksessä kudottava kuvakudos, kaislaliina ja pannunalunen.

Erityistekniikoista voisi olla vanhoja tekniikoita esim. pirta- ja lautanauhat tai jo edellä 
mainitut haarukkapitsi, koukkuaminen, huovutus, olkityöt tai ajankohtaisia uusia työta-
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poja, jotka ovat ”muodissa” tai kursseja, jotka liittyvät jouluun, pääsiäiseen jne. Nämä 
kurssit ovat pituudeltaan lyhyitä ja toimivat motivoivina ja vaihtelua antavina kursseina, 
sekä uusia oppilaita houkuttelevina kursseina käsityön pariin.
 

7.19.4. TEKNINEN TYÖ 
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 7-9

TAVOITTEET

Oppilas
□ syventää ja laajentaa teknisten töiden tietojaan ja taitojaan.
□ oppii suunnittelemaan vaativampia ja monimutkaisempia töitä, tekemään niistä työpii-

rustukset ja toteuttamaan ne.
□ parantaa entisestään työnsä laatua ja viimeistelyä.
□ oppii tietämään vastuunsa materiaalien valinnassa, kierrätyksessä ja hävittämisessä.

Valinnaisten kurssien sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa.

7.19.5 ILMAISUTAITO

TAVOITTEET

Oppilas
 parantaa itsetuntemustaan.
 oppii löytämään itsestään uusia voimavaroja ja kanavoimaan niiden käyttöä luovaan 

ilmaisuun
 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista omia  tunteitaan
 osaa tarkkailla ja tunnistaa erilaisia asioiden-, tunteiden- ja ajatusten  ilmaisutyylejä.
 tunnistaa ja kykenee nimeämään tunteita ja erilaisia merkityssisältöjä muiden ilmais-

ussa
 ymmärtää paremmin omia tunteitaan ja ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita.
 kehittyy erilaisissa vuorovaikutustaidoissa
 osaa kertoa ja ilmaista ajatuksiaan erilaisissa tilanteissa
 löytää luontevia keinoja ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan
 saa lisää rohkeutta ja kokemusta ilmaista itseään ryhmässä
 osaa eläytyä erilaisiin rooleihin.
 kehittää mielikuvitustaan ja keksii omaperäisiä ratkaisuja annettuihin tehtäviin
 harjaantuu erilaisten  draamojen valmistamiseen ja esittämiseen. Tutustuu kok-

onaisuudessaan johonkin draamaprosessiin ja sen eri vaiheisiin
 tunnistaa erilaisten median välineiden ja keinojen  osuuden oman ilmaisun välittämis-

essä muille. Tutustuu joihinkin median osa-alueisiin  esim. äänitys ja kuunnelman 
valmistaminen, video tai tv-kuvaus, internet-streamaus tms.

 Tutustuu teatteriin kulttuurin osa-alueena, ja kiinnostuu kulttuurista
 saa iloa omasta ja muiden ilmaisusta

Tavoitteena on saada työskentelyharjoituksiin turvallinen ja rohkaiseva ilmapiiri, että 
arimmatkin oppilaat saadaan aktiivisesti mukaan yhteiseen toimintaan. Yhteishengen 
luominen on ensiarvoisen tärkeää.
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SISÄLTÖ

 lämmittely-, tutustumis-, luottamus- ja kontaktiharjoitteita
 keskittymis-, liike-, ele-, miimi-  ja improvisaatioharjoitteita. Puheen, äänien, musiikin 

ja liikkeen liittäminen harjoitteisiin.
 tarkkailu ja tunnistustehtäviä
 omien ja muiden ryhmän jäsenten ilmaisemien tunteiden ja reaktioiden analysointia ja 

nimeämistä
 erilaisten pienten esitysten valmistamista esim. nukketeatterin, tanssin, valokuvatun 

diaesityksen, kuunnelman  tai pantomiimin keinoin toteutettuna.
 Käsikirjoituksien  arviointia, valitsemista, muokkausta ja laatimista
 Teatterivierailu
 Omavalintainen lopputyö ja oppitunnin/ aamunavauksen laatiminen draaman keinoin. 

Opetustuokion on tarkoitus harjaannuttaa ja vahvistaa kohderyhmän vuorovaikutustai-
toja, niin että esityksellä pureudutaan erityisesti ohjattavan ryhmän puutteellisiksi koet-
tuihin tunneälytaitoihin. Oppilas saa tehdä sekä lopputyön valitsemalleen kohdery-
hmälle että opetustuokion jollekin 1.-6. luokalle.

Opetus on toimintapainotteista ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan erilaisten teemo-
jen ja projektien avulla. Harjoitukset ovat sekä yksilö- että ryhmäharjoituksia.
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7.19.6 VALINNAINEN USKONTO

Oppilaat voivat osallistua 7.-9. vuosiluokilla yhden vuosiviikkotunnin laajuiseen valin-
naisen uskonnon kurssille. Eri luokka-asteilla valinnaisen uskonnon kurssin opiskelevien 
oppilaiden lukumäärästä riippuen kurssi voidaan toteuttaa samanaikaisesti koko yläkou-
lulle tai luokille erikseen. Kurssisisältö määräytyy oppilaiden omien kysymysten pohjalta. 
Oppilaat esittävät ennen kurssin alkua itseään kiinnostavia aihepiirejä sekä täsmäky-
symyksiä, joihin haluavat saada vastauksen. Aihepiirit kootaan seitsemäksi teemaksi niin, 
että 7 viikon mittaisen kurssin aikana joka viikolla on oma aihepiiri käsiteltävänä. Joka ai-
hepiirille etsitään vieraileva asiantuntija keskustelemaan oppilaiden kanssa. Vastaukset 
kysymyksiin etsitään yhdessä Raamatusta ja pohdiskellaan niiden soveltamista elämään. 
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Opetus toteutetaan keskusteluna ja/tai toiminnal-
lisesti.

TAVOITTEET

Oppilas
 tuntee kristinuskon keskeisen sisällön
 syventää Raamatun tuntemustaan
 löytää vastauksia elämänperuskysymyksiin
 sisäistää uskon elämän voimavarana
 ymmärtää uskon merkityksen arjessa
 oppii arvioimaan vaikeitakin eettisiä kysymyksiä

SISÄLLÖT

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta
 Oman vakaumuksen rakentuminen ja vahvistuminen

Raamattu
 Raamatun sisällön tutkiminen.

Usko käytännössä
 Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden käyttäminen lähimmäisen hyväksi
 Vastoinkäymiset ja usko

Ihminen eettisenä toimijana
 ihminen oman elämänsä ja ympäristönsä muokkaajana
 hyvän elämän rakentuminen uskon kautta
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7.19.7 SAKSA B2-KIELI, VALINNAINEN

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 8-9
Saksan kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa 
arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille saksan kielen opin-
noille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu nel-
jälle vuosiviikkotunnille. 

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii

□ kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja 
käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

□ ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, oh-
jeita, pyyntöjä ja kieltoja

□ lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä
□ kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin sup-

peita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.
 

Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso 
A1.1−A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2−A1.3. 

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii

□ tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja  saksankielisten 
maiden kulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin 
ja eroihin. 

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii

□ käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
□ hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
□ arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoit-

teisiin.
□ käyttämään opiskelun ja oppimiseen kannalta tehokkaita työtapoja
□ oivaltamaan kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen 

harjoittelun merkityksen. 

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja saksan kielialueen näkökulmasta

□ tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa 
□ itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen 
□ perhe ja vapaa-aika
□ koulu, harrastukset ja ammatit
□ selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten tervehtimisestä ja esittäy-

tymisestä, kaupassa käynnistä,  ruokailemisesta, säästä puhumisesta, 
puhelinkeskustelusta, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemisesta, lippujen 
ostamisesta ja matkustamisesta, pahoittelun ilmaisemisesta, tien kysymis-
estä ja neuvomisesta, kutsun esittämisestä, onnittelemisesta, kotipaikan 
esittelemisestä sekä hyvästelemisestä. 
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Rakenteet
□ Keskeiset rakenteet, kuten säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivu-

tus, kysymyslauseita, artikkelien käyttö, kieltosanat, omistuspronominit, lu-
kusanat 0-1000, viikon päivät ja kuukaudet, kellonajat, modaaliverbit, 
päälauseen sanajärjestys, sivulauseet, substantiivien monikko, akkusatiivi, 
datiivi, keskeiset prepositiot ja prepositioilmauksia, man-rakenne, impera-
tiivi, persoonapronominien objektimuodot ja datiivimuodot, perfekti, haben- 
ja sein-verbien imperfekti, rektioverbejä.

Viestintästrategiat
□ puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
□rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
□omien viestien suunnittelu
□oman kielenkäytön tarkkailu
□puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
□kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa
□Suullisen vuorovaikutuksen strategioita, kuten keskustelun aloittaminen, ajan 

voittaminen keskustellussa, toisen keskustelijan huomioiminen, pahoittelu ja 
siihen vastaaminen, aktiivinen kuunteleminen, mielipiteen ilmaiseminen, 
tarkentavien kysymysten tekeminen, kiittäminen ja kiitokseen vastaaminen, 
kohteliaisuudet ja niihin vastaaminen, kohteliaat pyynnöt ja niihin vastaami-
nen, keskustelun lopettaminen.

Opetusmenetelmät
□ Opetuksessa painottuu suullinen kielitaito
□ Opetuksessa voidaan toteuttaa pienimuotoisia projektitöitä

Oppimisympäristö
□ Saksan opetuksessa voidaan käyttää kieliluokkia, kielistudiota, ATK-

luokkaa, kirjastoa, kuvaamataidon luokkaa sekä kaikkia koulun muitakin 
opetustiloja. Opetuksessa voidaan käyttää myös koulun oppilasasuntolan 
tiloja.

□ Opetusta voidaan järjestää ulkotiloissa.
□ Opetuksen yhteydessä voidaan toteuttaa retkiä koulualueen ulkopuolelle 

sekä ulkomaille.
□ Opetuksen yhteydessä voidaan tutustua hengelliseen sanastoon ja Raa-

mattuun saksan kielellä ja kuunnella hengellistä musiikkia. Muutoinkin 
hengellisistä asioista voidaan puhua saksan opetuksen yhteydessä sekä 
toteuttaa esimerkiksi hengellisiä esityksiä saksaksi.

□ Oppitunneille voidaan pyytää vierailijoita.

Arviointi
□ Arviointi tapahtuu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti sekä suul-

lisessa että kirjallisessa osaamisessa. 
□ Jatkuva, rakentava ja kannustava arviointi, joka ottaa huomioon tunti-

työskentelyn, läksyjen suorittamisen, opiskelustrategioiden käyttämisen, 
oppilastovereiden auttamisen ja rohkaisemisen sekä asenteen saksan 
opiskelua kohtaan

□ Arvioinnin pohjana on oppilaan itsearviointi, johon sisältyy tavoitteiden aset-
taminen, opiskelutehokkuuden tarkkailu sekä tavoitteiden saavuttaminen. 
Oppilaan itsearvioinnin tavoite on lisätä oppilaan vastuunottoa omasta 
opiskelustaan.
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7.19.8 RANSKA B2-KIELI, VALINNAINEN

PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKAT 8-9
Ranskan kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa 
arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille saksan kielen opin-
noille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu nel-
jälle vuosiviikkotunnille. 

TAVOITTEET
Kielitaito
Oppilas oppii

□ kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja 
käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

□ ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, oh-
jeita, pyyntöjä ja kieltoja

□ lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä
□ kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin sup-

peita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.
 

Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso 
A1.1−A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2−A1.3. 

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii

□ tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja  ranskankielisten 
maiden kulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin 
ja eroihin. 

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii

□ käyttämään rohkeasti kielitaitoaan
□ hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
□ arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoit-

teisiin.
□ käyttämään opiskelun ja oppimiseen kannalta tehokkaita työtapoja
□ oivaltamaan kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen 

harjoittelun merkityksen. 

KESKEISET SISÄLLÖT
Tilanteet ja aihepiirit oman ja ranskan kielialueen näkökulmasta

□ tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa 
□ itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen 
□ perhe ja vapaa-aika
□ koulu, harrastukset ja ammatit
□ selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten tervehtimisestä ja esittäy-

tymisestä, kaupassa käynnistä,  ruokailemisesta, säästä puhumisesta, 
puhelinkeskustelusta, tunteiden ja mielipiteiden ilmaisemisesta, lippujen 
ostamisesta ja matkustamisesta, pahoittelun ilmaisemisesta, tien kysymis-
estä ja neuvomisesta, kutsun esittämisestä, onnittelemisesta, kotipaikan 
esittelemisestä sekä hyvästelemisestä. 
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Rakenteet
□ Keskeiset rakenteet, kuten säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivu-

tus,refleksiiviverbejä, kysymyslauseita, artikkelien käyttö, kieltosanoja, ge-
netiivi, omistuspronominit, lukusanat 0-1000, viikon päivät ja kuukaudet, kel-
lonajat, apuverbit, sanajärjestys, substantiivien yksikkö ja monikko, adjek-
tiivin taivutus ja paikka, suora ja epäsuora objekti, y ja en, keskeiset prepo-
sitiot ja prepositioilmauksia, on-passiivi, imperatiivi, perfekti, avoir- ja etre-
verbien imperfekti, verbirakenteita, partitiivi

Viestintästrategiat
□ puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
□rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
□omien viestien suunnittelu
□oman kielenkäytön tarkkailu
□puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
□kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa
□Suullisen vuorovaikutuksen strategioita, kuten keskustelun aloittaminen, ajan 

voittaminen keskustellussa, toisen keskustelijan huomioiminen, pahoittelu ja 
siihen vastaaminen, aktiivinen kuunteleminen, mielipiteen ilmaiseminen, 
tarkentavien kysymysten tekeminen, kiittäminen ja kiitokseen vastaaminen, 
kohteliaisuudet ja niihin vastaaminen, kohteliaat pyynnöt ja niihin vastaami-
nen, keskustelun lopettaminen.

Opetusmenetelmät
□ Opetuksessa painottuu suullinen kielitaito
□ Opetuksessa voidaan toteuttaa pienimuotoisia projektitöitä

Oppimisympäristö
□ Ranskan opetuksessa voidaan käyttää kieliluokkia, kielistudiota, ATK-

luokkaa, kirjastoa, kuvaamataidon luokkaa sekä kaikkia koulun muitakin 
opetustiloja. Opetuksessa voidaan käyttää myös koulun oppilasasuntolan 
tiloja.

□ Opetusta voidaan järjestää ulkotiloissa.
□ Opetuksen yhteydessä voidaan toteuttaa retkiä koulualueen ulkopuolelle 

sekä ulkomaille.
□ Opetuksen yhteydessä voidaan tutustua hengelliseen sanastoon ja Raa-

mattuun ranskan kielellä ja kuunnella hengellistä musiikkia. Muutoinkin 
hengellisistä asioista voidaan puhua ranskan opetuksen yhteydessä sekä 
toteuttaa esimerkiksi hengellisiä esityksiä ranskaksi.

□ Oppitunneille voidaan pyytää vierailijoita.

Arviointi
□ Arviointi tapahtuu yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti sekä suul-

lisessa että kirjallisessa osaamisessa. 
□ Jatkuva, rakentava ja kannustava arviointi, joka ottaa huomioon tunti-

työskentelyn, läksyjen suorittamisen, opiskelustrategioiden käyttämisen, 
oppilastovereiden auttamisen ja rohkaisemisen sekä asenteen saksan 
opiskelua kohtaan

□ Arvioinnin pohjana on oppilaan itsearviointi, johon sisältyy tavoitteiden aset-
taminen, opiskelutehokkuuden tarkkailu sekä tavoitteiden saavuttaminen. 
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Oppilaan itsearvioinnin tavoite on lisätä oppilaan vastuunottoa omasta 
opiskelustaan.
7.19.9 LIIKUNTA, VALINNAINEN – vuosiluokat 8 ja 9

Kurssin tavoitteena on:
□ Saada hyvä olo liikunnan ja yhdessäolon parissa
□ Kohottaa kuntoa
□ Innostaa kokeilemaan omia rajoja
□ Saada positiivisia onnistumisia
□ Monipuolistaa liikuntataitoja ja -tietoja
□ Lisäksi tavoitteena on fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien harjoittelu ja ke-

hittäminen.

Sisällöt
Lajivalikoima on hyvin laaja. Tarkoitus on rikastaa oppilaiden näkemystä liikuntalajeista 
joita he eivät välttämättä ole koskaan nähneet tai kokeilleet. Tarkka kurssin sisältö lyö-
dään lukkoon yhdessä oppilaiden kanssa kurssin alkaessa. Tarjolla ovat mm. seuraavat 
vaihtoehdot, joita kokeillaan toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan:
□ maila- ja muut pallopelit kuten tag rugby, lacrosse, netball, rounders, ultimate
□ sirkuskoulu
□ keilailu 
□ kiipeily
□ vesiliikunta
□ minigolf
□ hiihtolajit
□ pyöräily
□ retkeily

Arviointi
Käytössä jatkuva arviointi. Arvioinnissa painotetaan positiivista asennetta uusia lajeja 
kohtaan, sosiaalisia taitoja ja fyysistä kuntoa.

7.9.10 KOTITALOUS, VALINNAINEN

Valinnaisen kotitalouden tarkoituksena on syventää ja varmistaa niitä kotitalouteen liitty-
viä osa-alueitta, joita kaikille yhteisillä kursseilla on opittu.

Kahdeksas luokka
1. syventävää tietoa ravitsemuksesta ja terveellisistä elintavoista
2. syyskesän sadon hyödyntäminen ja säilöntä
3. suomalainen ruokaperinne
4. kodin- ja kodintekstiilien hoito

Yhdeksäs luokka
1. kansallinen ja kansainvälinen gastronomia
2. mausteet ja maustaminen
3. asumus- ja sisustussuunnittelu
4. erilaisten kutsujen järjestäminen
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7.9.11 ATK, VALINNAINEN

Tietotekniikan käyttötaidon opiskelu auttaa oppilasta omaksumaan laitteistoon ja oh-
jelmistoihin liittyviä peruskäsitteitä, joiden avulla hän saa jatkuvat valmiudet opiskella uu-
sia ohjelmistoja ja hyödyntää tietotekniikkaa muiden aineiden opiskelussa.

Tavoitteet
Tavoitteena on varmistaa, että oppilas aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta osaa 
käyttää tietokoneita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia sekä saa realistisen kuvan tietok-
oneen hyödyntämismahdollisuuksista.

Tietotekniikan käytön tavoitteena on ohjata oppilasta hankkimaan tietoja, tutkimaan ja 
jäsentämään asiakokonaisuuksia sekä tuottamaan uutta tietoa. Tavoitteena on myös 
herättää oppilaassa kiinnostus käyttää tietokonetta luovan ongelmanratkaisun työväli-
neenä sekä antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen tunnetta.

Savuttaakseen tietokoneen käyttötaidon oppilas perehtyy tietokonelaitteistoon ja siinä 
käytettäviin ohjelmiin. Erityistä huomiota kiinnitetään tietokoneen näppäimistön hallintaa 
oppilaan opiskellessa tekstinkäsittelyn alkeita. 

Näppäilytaito 
Sisällöt
Näppäilytaidon opetuksessa on tarkoitus kehittää oppilaissa kykyä suoriutua omatoimis-
esti kirjainnäppäimistöllä tuotetuista kirjoitustehtävistä.

Opetuksella on tärkeä merkitys työ- ja yhteisökasvatuksessa ja sillä luodaan pohjaa pit-
käjänteiselle työskentelylle sekä oman työn arvostukselle. Opittua taitoa voidaan käyttää 
hyväksi kaikkien muiden aineiden opetuksessa, se lisää jatko-opintokelpoisuutta ja par-
antaa koulun ja työelämän vuorovaikutusta.

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT
Näppäilytaidon opiskelun tavoitteena on luoda oppilaalle valmius

□ selviytyä itsenäisesti kymmensormijärjestelmällä kirjoitustehtävistä asiakirjas-
tandardeja käyttäen,

□ omatoimisiin huolellisuutta vaativiin tehtäviin,
□ suorittaa pitkäjänteisiä ja keskittymistä vaativia tehtäviä,
□ ymmärtää yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksia.

SEITSEMÄS LUOKKA
1. ergonomia
2. näppäimistön käsittely ja laitteiden hallinta
3. omatoimisuutta ja suunnittelua kehittävät tehtävät
4. asiakirjastandardien hallinta
5. laitteiden hoito ja huolto.

Käyttötaito
Tavoitteet
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Käyttötaidon opiskelun tavoitteena on antaa valmiudet tehdä eri ohjelmilla töitä ja 
opiskella uusien ohjelmistojen toimintoja. Oppilaan oppimista tuetaan ja vahvistetaan pro-
jektityöllä, jossa kaikkia opittuja taitoja käytetään.

Sisällöt
Edellyttää kymmensormijärjestelmän hallinnan

KAHDEKSAS LUOKKA
1. tekstinkäsittely
2. taulukkolaskenta
3. piirrosohjelmat
4. tiedonsiirto
5. harjoituksia
6. projektin toteuttaminen opituilla taidoilla

Ohjelmointi
Tavoitteet
Oppilas tutustuu kotisivujen tekemiseen käytettävään kieleen ja tekee oman kotisivun. 
Lisäksi oppilas tutustuu yhteen ohjelmointikieleen ja toteuttaa opitulla kielellä oman oh-
jelman

Sisällöt
Edellyttää perustaitojen hallintaa (kymmensormijärjestelmä ja käyttötaito)
YHDEKSÄS LUOKKA
1. HTML –kielen komentojen oppiminen
2. harjoituksia
3. projektina oman kotisivun toteuttaminen
4. yhden ohjelmointikielen opettelua
5. harjoituksia
6. projektina oman ohjelman toteuttaminen

Arviointi
Arvioinnissa pyritään kannustavuuteen, jotta jokainen voi saada positiivisen kokemuksen 
tietotekniikan käyttämisestä. Syvemmälle käyttötaidossa edettäessä kuitenkin oletetaan 
perustaidot hallittaviksi ja taitojen  kehittyvän lisäharjoittelun aikana.

Oppilas saa todistukseen  arvosanan, jos suorittaa useampia osa-alueen kursseja, 
muuten suoritus arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
kokonaisuuden omaksumiseen, luovaan soveltamiseen sekä kokonaisuuden hallintaan, 
jos tehdään projektityötyyppinen suoritus. Näppäilytaidon osalta oppimista voidaan ar-
vioida esimerkiksi nopeustesteillä. 
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8 OPPILAAN ARVIOINTI
Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset 
tehtävät.

8.1  ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA

Arvioinnin tehtävä
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 
miten hyvin oppilas  on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin 
tehtävänä on lisätä itsetuntemusta ja itsearvostusta, auttaa oppilasta muodostamaan re-
alistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoon-
allisuuden kasvua. 

Arvioinnin periaatteet
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen 
näyttöön. Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-
alueilla. Arvioinnissa otetaan huomioon sen merkitys oppimisprosessissa. Oppilaan arvio-
inti muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. Arvio-
innin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä 
auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan. Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja 
käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppi-
laan hyvästä osaamisesta. 

Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät 
kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana. Numeroarvoste-
lua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus  määrittelee tason arvosanalle kahdeksan (8). 
Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee opettajaa hänen 
arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta kuvattaessa, miten oppi-
las on saavuttanut tavoitteet. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen 
oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. 

Perusopetuksessa arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen opinto-
jen aikana riittävästi ja monipuolisesti. Palautetta tulee antaa erityisesti oppilaan edisty-
misestä, vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on syytä kehittää. 

Arvioinnin muodoista, ajankohdista ja perusteista tiedotetaan oppilaille ja heidän huoltajil-
leen koulun lukuvuosioppaassa, lukuvuoden alun tavoite- ja kevätkauden palautekeskus-
teluissa, vanhempainilloissa ja/tai henkilökohtaisissa vanhempaintapaamisissa. Koulun 
vuosittaiset arviointisuunnitelmat ovat koulun lukuvuosioppaassa.

Oppilaan opiskelumenestys arvioidaan luokilla 1-6 kahdesti ja luokilla 7-9 viidesti lu-
kuvuodessa. Lukuvuoden päätteeksi annetaan luokilla 1-6 lukuvuositodistus, luokilla 7-8 
lukuvuoden viimeinen jaksotodistus toimii lukuvuositodistuksena. Arviointipalautetta voi-
daan antaa välitodistuksin, erilaisin tiedottein, arviointikeskusteluissa ja muilla tavoilla. Ar-
viointikeskustelussa ovat mukana opettajan lisäksi oppilas ja/tai huoltaja, ja tällöin väl-
itetään mahdollisimman monipuolisesti tietoa oppilaan opintojen etenemisestä ja kou-
lunkäynnistä.  Välitodistuksena käytetään pääpiirteissään lukuvuositodistusta vastaavaa 
todistusta lukuun ottamatta neljättä vuosiluokkaa, jolloin välitodistus vastaa kolmannen 
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luokan lukuvuositodistusta. Arvioinnin ajankohdista ja välitodistuksen antamisesta päättää 
johtokunta koulun lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosiluokilla 1-3 oppilaan arviointi on sanallista. Oppiaineissa edistymisen lisäksi arvioi-
daan käyttäytyminen ja työskentelytaidot todistuksen liitteellä. 

Sanallisen arvion tulee kertoa oppilaan edistymisen taso. Siitä tulee käydä ilmi, miten op-
pilas on saavuttanut tavoitteet, mitkä ovat hänen osaamisensa vahvat alueet ja millä al-
ueilla ja miten hänen pitäisi parantaa suorituksiaan. Kun sanallista arviota käytetään lu-
kuvuositodistuksessa, tulee arviosta selkeästi ilmetä, onko oppilaan opiskelema op-
pimäärä suoritettu hyväksytysti vai onko suoritus hylätty.

Suoritus on hyväksytty, jos oppilas osoittaa pyrkivänsä oppiaineen tavoitteiden saavut-
tamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain jossakin määrin yleisten arviointikriteerien edel-
lyttämää osaamista.

4. vuosiluokan lukuvuositodistuksesta alkaen käytetään numeroarviointia, jota voidaan 
täydentää sanallisella arviolla todistuksen kohdassa lisätietoja. Työskentelytaidot arvioi-
daan sanallisesti erikseen todistuksen liitteessä. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi 
sisältyy oppiaineen arvosanaan.

Arviointitulos ilmaistaan todistusarvosanana. Siinä huomioidaan koearvosanojen lisäksi 
oppilaan asenne, aktiivisuus, tavoitteellisuus, vastuullisuus, tuntityöskentely ja harras-
tuneisuus. 

Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 10 erinomainen, 9 kiitettävä, 8 hyvä, 7 
tyydyttävä, 6 kohtalainen, 5 välttävä, 4 hylätty.

Oppilas saa arvosanan

10 erinomainen  
mikäli hän täyttää lähes kaikkien oppiaineen tavoitteiden edellyttämän osaamisen tason 
ja tämän lisäksi osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan.

9 kiitettävä
mikäli hän täyttää useimpien oppiaineen tavoitteiden edellyttämän osaamisen tason.

8 hyvä 
mikäli hän osoittaa oppiaineen hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista; joi-
denkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida toisten kriteerien tason yl-
ittäminen.

7 tyydyttävä
mikäli hän osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen hyvän osaamisen kriteerit edel-
lyttävät.

6 kohtalainen
mikäli hän osoittaa joidenkin oppiaineen hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää 
osaamista.
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5 välttävä
mikäli hän pyrkii oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseen, vaikka pystyy osoittamaan vain 
jossakin määrin hyvän osaamisen kriteerien edellyttämää osaamista.

4 hylätty
mikäli arvosanan 5 (välttävä) kriteerit eivät täyty.

Arvosanat 5-10 osoittavat oppiaineen hyväksyttyä suoritusta ja arvosana 4 oppiaineen 
hylättyä suoritusta.

Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai opintokokonaisuuden osalta oppilaan 
opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Tämä koskee sekä oppimisen, 
käyttäytymisen että työskentelyn arviointia. 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos  hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetus-
suunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai ain-
eryhmien opinnot.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituk-
sia, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista 
hyväksytysti.

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa 
vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppilaalle 
varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät 
tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai 
lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulu-
työn päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä 
mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillis-
essä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuol-
isesti erilaisia näyttömahdollisuuksia. 

Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä 
on pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppi-
laan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen te-
kemistä.
    
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.

Arvioitavat oppiaineet 
Arviointi koskee kaikkia tuntijaon mukaisesti opetettavia oppiaineita, kutakin erikseen. 
Poikkeuksen muodostaa oppilaanohjaus, johon osallistumisesta annetaan päättötodis-
tukseen suoritusmerkintä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- 
ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kok-
onaisuutena, samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9 arvioidaan biologia, maantieto, 
fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen. 
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Työskentelyn arviointi
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin 
pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi 
kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Ar-
vioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän 
toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. 
Työskentely arvioidaan erikseen todistuksen liitteessä.

Käyttäytymisen tavoitteet ja arviointi
Oppilaan käyttäytymiselle asetetut tavoitteet toimivat käyttäytymisen arvioinnin pohjana. 
Tavoitteena on, että oppilas
 ymmärtää sääntöjen merkityksen, noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä ihmisten 

yhteiselämän yleisiä pelisääntöjä
 kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta
 ottaa huomioon muut ihmiset, mikä tarkoittaa että hän

- suvaitsee erilaisuutta,
- noudattaa hyviä tapoja,
- ottaa huomioon tilanteen vaatimukset käyttäytymisessään,
- antaa työrauhan muille ja myös itselleen.

 huolehtii yhteisestä työ- ja elinympäristöstä omalta osaltaan. 

Käyttäytymisen arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua rehelliseksi, vastuun-
tuntoiseksi ja toisia kunnioittavaksi, niin että hän kykenee myönteiseen yhteistyöhön. Ta-
voitteena on myös ohjata oppilasta arvostamaan sekä omaa että toisen tekemää työtä ja 
vaalimaan ympäristöä. Tarkoituksena on saada oppilas itse sitoutumaan myönteiseen 
käyttäytymiseen. 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas  ottaa huomioon muut ihmiset ja 
ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvosana määräytyy eri opettajien 
oppilaalle antamien käyttäytymisen arvosanojan keskiarvosta seuraavien kriteerien pe-
rusteella:

erinomainen (10)
Oppilas on vastuuntuntoinen, rehellinen, yhteistyökykyinen ja myönteinen. Hän kunnioit-
taa toisia oppilaita ja aikuisia, käyttäytyy moitteettomasti sääntöjä noudattaen ja parantaa 
luokan työrauhaa ja ilmapiiriä. Hän on aktiivinen ja ilmaisee omat mielipiteensä ja ky-
symyksensä rakentavalla tavalla. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista ja kunnioittavaa ja 
hänellä on kohteliaat käytöstavat.

kiitettävä (9)
Oppilas on lähes aina vastuuntuntoinen, rehellinen, yhteistyökykyinen ja myönteinen. 
Hänellä on kunnioittava asenne toisia oppilaita ja aikuisia kohtaan. Hän käyttäytyy moit-
teettomasti sääntöjä noudattaen sekä tukee luokan työrauhaa. Hän on aktiivinen ja il-
maisee omat mielipiteensä ja kysymyksensä rakentavalla tavalla. Oppilaan kielenkäyttö 
on asialista ja kunnioittavaa.
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hyvä (8)
Oppilas pyrkii vastuuntuntoisuuteen, rehellisyyteen ja myönteiseen yhteistyöhön. Hän 
käyttäytyy hyvin, sääntöjä noudattaen ja antaa toisille työrauhan. Oppilaan kielenkäyttö 
on asiallista.

tyydyttävä (7)
Oppilaan käyttäytymisessä ja kielenkäytössä on joskus huomauttamista. Sääntöjen nou-
dattamisessa on puutteita. Ajoittain oppilas häiritsee oppitunneilla, joskus hän myöhäste-
lee ja suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön.

kohtalainen (6)
Oppilaan käyttäytymisessä ja kielenkäytössä on usein huomauttamista. Hän käyttäytyy 
epäkunnioittavasti (esimerkiksi kiusaaminen, ylimielisyys). Hän häiritsee oppitunneilla, 
myöhästelee ja suhtautuu välinpitämättömästi koulutyöhön.

välttävä (5)
Oppilaan käyttäytymisessä ja kielenkäytössä on usein huomauttamista. Hän käyttäytyy 
epäkunnioittavasti (esimerkiksi kiusaaminen, ylimielisyys). Hän häiritsee usein oppitun-
neilla, myöhästelee toistuvasti, on luvatta pois ja on epärehellinen.

Oppilaan itsearviointi 
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsear-
viointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja 
opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen 
minäkuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen 
myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja ta-
voitteita sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisproses-
siaan.

Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta ohjataan tarkastelemaan omaa oppimispros-
essiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Kun oppilas  harjaantuu sääte-
lemään toimintaansa ja tunnistamaan edistymistään, hänelle syntyy käsitys siitä, että hän 
voi vaikuttaa omaan oppimiseensa. Ohjaus, tuki ja säännöllinen palaute edistävät arvioin-
titaitojen kehittymistä.

Itsearviointia tehdään kaikilla vuosiluokilla vähintään opetussuunnitelman liitteenä olevan 
oppilaan arviointisuunnitelman mukaisesti. Itsearviointi voi kohdistua laaja-alaisesti opin-
noissa etenemiseen tai johonkin oppimisen, käyttäytymisen tai työskentelyn osa-
alueeseen. Itsearvioinnissa voidaan käyttää erilaisia valmiita arviointimalleja tai opettaja 
voi järjestää arviointia kulloinkin arvioinnin tavoitteeseen sopivalla tavalla. Itsearvioinnin 
välineenä voidaan käyttää myös portfoliota tai kasvun kansiota.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Sellaisen oppilaan, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, lievät oppimisvaikeudet 
otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden 
avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. 
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Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään hen-
kilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).  

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, 
että oppilas  opiskelee perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaan 
suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan 
hyvästä osaamisesta. 

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, 
että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppi-
aineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä ko-
skevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin pe-
rustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti 
opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu yleiseen peru-
sopetuksen opetussuunnitelmaan tai yksilöllisiin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan 
henkilökohtaisessa opintojen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty. 

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan 
tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää 
monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän 
kykenee osoittamaan osaamisensa mahdollisista suomen kielen taitojen puutteista hu-
olimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan 
lukuun ottamatta päättöarviointia.
 

8.2  PÄÄTTÖARVIOINTI

Arvioinnin tehtävä
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. 

Arvioinnin periaatteet
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasav-
ertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan 
osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten 
on laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppi-
laan osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, mo-
nipuoliseen näyttöön perustuen. 

Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 
osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvio-
innin kriteereiden mukaan.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). 
Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), 
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mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joiden-
kin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittämi-
nen.

Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli 
hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. 

Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. 

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, 
että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppi-
aineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä ko-
skevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin pe-
rustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.

Arvioitavat oppiaineet
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidin-
kieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, 
fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, histo-
ria, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan suomi äidinkielenä tai suomi toisena kie-
lenä oppimäärä. 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 oppilas on vaihtanut katsomusaineesta 
toiseen.

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
oppimäärän, arvioidaan numeroin. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista op-
pimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu val-
innainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi 
korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 

8.3  TODISTUKSET

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten 
ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pi-
dettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat

1. Lukuvuositodistus
2. Välitodistus
3. Erotodistus
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Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voi-
daan lisäksi antaa välitodistuksia. 

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta 
tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuk-
sen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys  opetuksen mahdol-
lisista painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. 

Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppi-
laan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan käyttäytymis-
estä sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. 
Jos työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio todistukseen. Lukuvuositodis-
tukseen merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle jättämis-
estä. Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. 
§:n mukainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushal-
lituksen 16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. 

Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, 
että oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, varustetaan numeroarvosana 
sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, 
että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan.
 
   

Perusopetuksen päättötodistus
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaik-
issa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä.  

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todis-
tuksiin seuraavin poikkeuksin: Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja hen-
kilötunnus, rehtorin allekirjoitus, yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valin-
naisten aineiden arviointi sanoin (välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppi-
aineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja 
vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä. Taito- ja taideaineista todistuk-
seen merkitään oppilaan opiskelemien oppiaineiden laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja 
taideaineista opintojen laajuus merkitään viidenneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodis-
tukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta 
ja työelämään tutustumista. Arviota oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä 
päättötodistukseen.

Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen väl-
ittömästi kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista 
merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valin-
naisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien 
kyseiseen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu 
vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. 

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 
mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valin-
naiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen op-
pimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”. 
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Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molem-
pien valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valin-
naisaineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todis-
tukseen joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riip-
puen.

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä nu-
meroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois  ja 
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin 
yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan numeroin.

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista 
aineista. Jos oppilas on opiskellut henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan, voi-
daan se liittää päättötodistuksen liitteeksi. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tun-
nistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.

Jos oppilas  saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodis-
tukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen 
yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä 
päättötodistukseen. 

Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös päättöarviointi voi olla 
sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvos-
telua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen 
lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) op-
piaineet henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
määritellyn yksilöllisen oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on järjestetty 
toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen.

Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten 
välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuk-
sessa.
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9 KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI
Koulun toiminta perustuu sen jatkuvalle dynaamiselle kehittämiselle. Se puolestaan edel-
lyttää arviointia, joka liittyy kiinteästi koulun toimintaan. Koulu luo seurantajärjestelmän 
(liite 2, koulun arviointisuunnitelma), jolla se saa palautetta toiminnan tavoitteiden toteu-
tumisesta ja joihin sisältyy jatkuva korjaus- ja kehittämistyö.

Koulun itsearvioinnin tehtävänä on koulun oman kasvatus- ja opetustoiminnan kehittämi-
nen, koulun koko henkilökunnan sisäisen toiminnan kehittäminen, koulun ja sen lähi-
ympäristön välisen yhteistyön kehittäminen sekä koulun tietämyksen lisääminen oppi-
laiden ja heidän vanhempiensa toiveista ja mielipiteistä.

Koulu arvioi omaa toimintaansa muun muassa pyytämällä vanhemmilta, oppilailta ja kou-
lun kaikilta työntekijöiltä säännöllisesti palautetta koulun toiminnasta. Johtokunta käsitte-
lee palautteen ja tiedottaa myös palautteen tulokset kouluyhteisölle. Vanhempainsemi-
naarien yhtenä tavoitteena on koulun toiminnan arviointi ja arviointiin kouluttaminen. 
Koulu hyödyntää oppivan organisaation teoreettisia malleja. Yhteistoiminnallisen oppimi-
sen käyttäminen asioiden käsittelyssä antaa mahdollisuuksia eri osapuolia hyödyntävän 
arviointipalautteen saamisen yhteisön käyttöön.

Koulun tulee vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Koulun tulee olla omalta os-
altaan yhteiskunnassa myönteisen kehityksen muutostekijä. Tämän vuosikymmenen 
haasteet kohdistuvat koulun kykyyn selviytyä taloudellisten resurssien uudelleenjaon 
edellyttämässä epävarmuudessa. Ratkaisut taloudellisiin ongelmiin löytyvät usein uusista 
innovaatioista, jotka eivät ole välttämättä lähtökohdiltaan taloudellisia. Koulun eri hen-
kilöstöosapuolten resursseja tulee hyödyntää niin, että koulun perinteisesti eriytyneitä to-
imintoja tarkastellaan synergian onnistumisen kannalta ja tehdään tarvittavat toimintoja 
parantavat korjausehdotukset. Opetus- ja kasvatustyön vastuu tulee aina olla tehtäviin 
asianmukaisesti koulutetuilla henkilöillä.

Koulun toimintaa arvioidaan erityisin laatukriteerein. Johtokunta määrittää laatukriteerit. 
Tuloksena on parempaa oppimista, osaamista ja oppimismotivaatiota. Tavoitteena on, 
että kouluyhteisöstä kasvaa paikka, jossa oppilaat ja työntekijät viihtyvät, ja jossa arvos-
tetaan tavoitteen mukaista työskentelyä, löydetään uusia innovatiivisia toiminnan tavoit-
teita edistäviä ratkaisuja, ja jossa syntyy kouluyhteisön eri osapuolten toimivaa yhtei-
styötä. Koulun organisaation joustavuutta ja tehokkuutta arvioidaan.

Arviointiin liittyy aina asennevaikutus. Koska arviointi on myös vallankäyttöä, tulee valtaa 
käyttää oikein. Johtokunnan ja opettajien tulee käydä oman vallankäyttönsä eettistä ke-
skustelua ja arvioida vallankäytön erilaisia seurauksia.

Koulun itsearvioinnin tärkein kriteeri on opetussuunnitelman toteutuminen. Opetussuun-
nitelman toteutumisen lopullinen kriteeri on oppilas ja hänessä tapahtuneet muutokset. 
Siksi kirjoitettua opetussuunnitelmaa tulee tarkastella toteutuneena opetussuunnitelmana 
ja huomioida siitä saatu palaute. Kouluyhteisön kaikki palaute otetaan arvioinnissa 
huomioon. Johtokunnan tulee olla aktiivinen palautteen saamiseksi koulun kehittämiseen.
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Koulun tavoitteena on opetuksen jatkuva kehittäminen. Samalla oppilaitoksesta kehittyy 
yhteisö, joka on avoin, orgaaninen, avarakatseinen ja monimuotoinen. Tällainen työy-
hteisö tekee yhteistyötä monien yhteisöjen kanssa, kykenee muuttumaan joustavasti 
ympäristön haasteiden mukaisesti, löytää uusia tavoitteita ja toimintasarkoja 
ympäristössään, tekee työtä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa, epävarmuudessa ja 
jopa epäselvyydessä, toimii luovasti monimutkaisissa ja epäselvissäkin tilanteissa, on 
oppimiskykyinen organisaatio, joka kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa oppimista-
paansa, pystyy prosessoimaan informaatiota ja tietoa laajasti sekä muuntamaan infor-
maation organisaation yhteiseksi tiedoksi, kehittää jatkuvasti uusia itsearvioinnin tapoja, 
ymmärtää, että jatkuva tiedollinen uudistuminen vaatii kaksisuuntaista kehitystä 
yhteisössä, erikoistumista ja integrointia. Koulu tarvitsee runsaasti yhteyksiä itsensä 
ulkopuolelle laadun jatkuvan kehittymisen edistämiseksi.
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ARVIOINTISUUNNITELMA  

elo- joulukuu

(jos luokka-asteita ei ole mainittu, kysymyksessä ovat luokka-asteet 1-9)

ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU
OpettajatOpettajatOpettajatOpettajatOpettajat
Lähtökartoitus 1.-2. lk:t

Suunnittelupäivä:
tavoitteet omalle ope-
tukselle ja opettajana 
kasvamiselle

Tavoitekeskustelut op-
pilaan ja / tai huoltajan 
kanssa

OppilaatOppilaatOppilaatOppilaatOppilaat
Lähtökartoitus
oma profiili oppijana 
(vahvuudet ja heikk-
oudet)
asennekartoitus
opiskelutottumukset ja 
valmiudet

Tavoitekeskustelut 
(kasvuhaasteet)
tavoitteet omalle oppi-
miselle ja oppilaana 
kasvamiselle
Koulunkäyntisopimus
huoltajien ja oppilaan 
sopimus (yksi asia)

Väliarviointi itsearvio-
intina

HuoltajatHuoltajatHuoltajatHuoltajatHuoltajat
Koulun arviointi
johtokunnan arvioin-
tikyselyyn vastaaminen

JohtokuntaJohtokuntaJohtokuntaJohtokuntaJohtokunta
Arviointisuunnitelma
arvioinnin kohteet

tavoitteet johtokun-
tatyöskentelylle

Kysely
huoltajille suunnatun 
arviointikyselyn 
laadinta

Kysely
johtokunnan 
arviointikysely-
palautteen käsittely ja 
johtopäätösten teko
raportointi huoltajille 
kyselystä

ARVIOINTISUUNNITELMA
tammi- kesäkuu
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 (jos luokka-asteita ei ole mainittu, kysymyksessä ovat luokka-asteet 1-9)

TAMMIKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU
Opettajat
Tavoite-keskustelut: 
opettaja oppilaan ja 
huoltajan kanssa
oppiaineet
asenteet
työskentelytavat

koulunkäyntisopimus

Arviointi
arviointi lukuvuoden 
aikana tapahtuneesta 
kasvusta opettajana ja 
opetukselle asetettujen 
tavoitteiden toteutumi-
nen sekä oppilashuol-
lon toteutumisen ja 
vaikuttavuuden arvio-
inti

Lukuvuositodistus

Oppilaat
Tavoitekeskustelut 
(kasvuhaasteet)
oppiaineissa
asenteissa
työskentelytavoissa
Koulunkäyntisopimus
arvio syyskauden ta-
voitteen 
   toteutumisesta
uusi tavoite

1.-6. lk välitodistus

Väliarviointi 
oppilaan itselleen aset-
tamien tavoitteiden 
toteutuminen 
oppilaan itsearviointi

Lukuvuoden arviointi
oppilaan itsearviointi

Huoltajat
Koulunkäyntisopimus
arvio syyskauden ta-
voitteen toteutumisesta
uusi tavoite

Palautekyselyyn vas-
taaminen

Johtokunta Koulun arviointi
Tulevat kehityshaasteet

Arviointiraportti
Johtokunnan itsearvio 
toimintakauden onnis-
tumisesta

Kevätkokous
Johtokunnan koulu-
tuspäivä, arviointikou-
lutus

Palautekysely
huoltajille

Opetussuunnitelman 
kehittämiskokous
Opetussuunnitelman 
arvioinnin vaikutukset 
opetussuunnitelman 
kehittämiseen 
(kesäkuun alussa)
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OPPILASKUNTA LUOKILLA 7-9

Suomen kristillisen yhteiskoulun yläluokilla ja lukiossa toimii oppilaskunta, johon kuuluvat 
kaikki yläkoulun ja lukion oppilaat. Oppilaskunnan ohjaajana toimii joku koulun opettajista.

Oppilaskunnalla on oppilaiden keskuudestaan valitsema puheenjohtaja, sihteeri ja hallitus, 
johon kuuluu puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kolme jäsentä, joista vähintään yhden on 
oltava 7. – 9.-luokalta. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella ja edistää oppi-
laiden yhteistoimintaa ja koulutyötä sekä järjestää tapahtumia kouluvuoden aikana.
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Liite 2   Suomen kristillisen yhteiskoulun strategia

Koulu tarjoaa vaihtoehdon yleiselle perusopetukselle.

Koulun kristillinen tehtävä:
Tehdä Jeesus tunnetuksi lasten ja nuorten keskuudessa. Kasvattaa rakastavan Jumalan 
tuntevia, Jumalaa ja lähimmäistä kunnioittavia, itsenäisesti ajattelevia ja vastuullisia 
yhteiskunnan jäseniä.

Koulun perustehtävä:
Suomen kristillinen yhteiskoulu antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa laadukasta perusope-
tusta ja ohjaa oppilaita niin, että he ajattelevat itsenäisesti, käyttävät Jumalan heille anta-
mia taitoja ja tietoja Jumalan kunniaksi sekä ihmisten ja ympäristön parhaaksi.

Koulutoiminnan tavoitteet:
1. Oppilas tutustuu Jeesukseen ja kasvaa uskossaan.
2. Oppilaan persoonan kunnioittaminen ja suotuisan kehityksen tukeminen.
3. Oppilas ajattelee itsenäisesti.
4. Koulussa jokainen on osallinen Pyhän Hengen luomasta kristillisen rakkauden, avo-

imuuden ja rehellisyyden ilmapiiristä.
5. Oppilas tietää Jumalan asettaman oikean ja väärän rajat (kymmenen käskyä ja Jee-

suksen opetukset).
6. Oppilas kunnioittaa toista ihmistä, hänen hengellistä vakaumustaan, mielipiteitään, 

fyysisiä rajojaan ja omaisuuttaan.
7. Oppilas omaksuu palvelevan asenteen ja lähimmäisten aktiivisen huomioimisen.
8. Oppilaan kehittymistä, oppimista ja yrittämistä arvostetaan ja edistetään yhteistyössä 

kodin kanssa.
9. Oppilas saa hyvät akateemiset tiedot ja taidot.
10. Oppiminen on innostavaa ja monipuolista, opettaminen jatkuvasti kehittyvää.
11. Päihteettömyys.
12. Koulussa on turvallinen ja erilaisuuden hyväksyvä oppimisilmapiiri.
13. Oppilaan kokonaisvaltainen (hengellinen, kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, 

fyysinen, eettinen ja esteettinen) kehittyminen ja kasvaminen Jumalan kunniaksi.
14. Opettajien työilmapiiri on välittävä, kannustava ja avoin.

Toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään: 
□ Jatkuvasti kehittyvä, kristillisiin arvoihin perustuva opetussuunnitelma
□ Omakohtaisessa uskossa olevat ammattitaitoiset opettajat
□ Henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset kokoontumiset ja rukoushetket
□ Uskonnon opetuksen perusteena on Raamattu
□ Avoin ja keskusteleva ilmapiiri opetuksessa
□ Aktiivisen vapaa-ajan toiminnan järjestäminen
□ Säännöllinen koulutoiminnan arviointi (oppilaat, vanhemmat, opettajat, johtokunta)
□ Välitön puuttuminen väärinkäytöksiin
□ Avoimuus ja rehellisyys kaikenlaisissa tilanteissa
□ Opettajien kannustaminen jatkuvaan kouluttautumiseen
□ Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan sitoutuminen koulun arvoihin, tehtäviin ja ta-

voitteisiin
□ Kouluyhteisön (opettajat, oppilaat, perheet) yhteiset evankelioivat projektit
□ Riittävät opetustilat ja asianmukaiset opetusvälineet
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LIITE 5

KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO     

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta ke-
hitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Taitotaso 
A1
Taitotaso 
A1

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

A1.
1

Kieli-
taidon 
alkei-
den 
hallinta

* Ymmärtää erittäin 
rajallisen määrän ta-
vallisimpia sanoja ja 
fraaseja (tervehdyk-
siä, nimiä, lukuja, 
kehotuksia) arkisissa 
yhteyksissä. 

* Ei edes ponnistel-
len ymmärrä kuin 
kaikkein alkeellisinta 
kieliainesta.

*Tarvitsee erittäin 
paljon apua: toistoa,  
osoittamista, 
käännöstä.

*Osaa vastata häntä ko-
skeviin yksinkertaisiin 
kysymyksiin lyhyin 
lausein. Vuorovaikutus 
on puhekumppanin var-
assa, ja puhuja  tur-
vautuu ehkä äidinkieleen 
tai eleisiin.
* Puheessa voi olla pal-
jon pitkiä taukoja, tois-
toja ja katkoksia. 
* Ääntäminen voi ai-
heuttaa suuria 
ymmärtämisongelmia. 
* Osaa hyvin suppean 
perussanaston ja joitakin 
opeteltuja vakioil-
maisuja.
* Puhuja ei kykene va-
paaseen tuotokseen, 
mutta hänen hallitse-
mansa harvat kaava-
maiset ilmaisut voivat 
olla melko virheettömiä.

*Tuntee kirjainjärjes-
telmän, mutta 
ymmärtää tekstistä 
vain hyvin vähän. 
*Tunnistaa vähäisen 
määrän tuttuja sanoja 
ja lyhyitä fraaseja ja 
osaa yhdistää niitä 
kuviin. 
* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tunte-
maton sana edes hy-
vin ennakoitavassa 
yhteydessä on erittäin 
rajallinen.

*Osaa viestiä välittömiä 
tarpeita hyvin lyhyin il-
maisuin.
*Osaa kirjoittaa kielen 
kirjaimet ja numerot kir-
jaimin,  merkitä muistiin 
henkilökohtaiset perustie-
tonsa ja kirjoittaa joitakin 
tuttuja sanoja ja fraaseja.
*Osaa joukon erillisiä sa-
noja ja sanontoja.
* Ei kykene vapaaseen 
tuotokseen, mutta kirjoit-
taa oikein muutamia sa-
noja ja ilmauksia.

A1.
2

Kehit-
tyvä 
alkeiski
eli-
taito

*Ymmärtää rajallisen 
määrän sanoja, ly-
hyitä lauseita, ky-
symyksiä ja kehotuk-
sia, jotka liittyvät 
henkilökohtaisiin 
asioihin tai väl-
ittömään tilanteeseen.
* Joutuu ponnistele-
maan ymmärtääkseen 
yksinkertaisiakin lau-
sumia ilman selviä 
tilannevihjeitä.

*Tarvitsee paljon 
apua: puheen hidas-
tamista, toistoa, 
näyttämistä ja 
käännöstä.

*Osaa viestiä suppeasti 
joitakin välittömiä tar-
peita ja kysyä ja vastata 
henkilökohtaisia perusti-
etoja käsittelevissä 
vuoropuheluissa. Tarvit-
see usein puhekump-
panin apua. 
*Puheessa on taukoja ja 
muita katkoksia. 
*Ääntäminen voi aiheut-
taa usein ymmärtämi-
songelmia.
* Osaa hyvin suppean 
perussanaston, joitakin 
tilannesidonnaisia il-
maisuja   ja peruskielio-
pin aineksia.
* Alkeellisessakin va-
paassa puheessa esiintyy 
hyvin paljon kaikenlaisia 
virheitä. 

*Ymmärtää nimiä, 
kylttejä ja muita hy-
vin lyhyitä ja yksink-
ertaisia tekstejä, jotka 
liittyvät  välittömiin 
tarpeisiin.

* Tunnistaa yksinker-
taisesta tekstistä yk-
sittäisen tiedon, jos 
voi lukea tarvittaessa 
uudelleen

* Kyky ymmärtää 
entuudestaan tunte-
maton sana edes hy-
vin ennustettavassa 
yhteydessä on  rajal-
linen.

*Osaa viestiä välittömiä 
tarpeita lyhyin lausein.
*Osaa kirjoittaa muutamia 
lauseita ja fraaseja it-
sestään ja lähipiiristään 
(esim. vastauksia ky-
symyksiin tai muistilap-
puja).
* Osaa joitakin perussa-
noja ja sanontoja ja pystyy 
kirjoittamaan hyvin yk-
sinkertaisia päälauseita. 

 * Ulkoa opetellut fraasit 
voivat olla oikein kirjoi-
tettuja, mutta alkeel-
lisimmassakin vapaassa 
tuotoksessa esiintyy hyvin 
paljon kaikenlaisia vir-
heitä.

291



Taitotaso 
A1
Taitotaso 
A1

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

A1.
3

To-
imiva 
alkeiski
eli-taito

* Ymmärtää yksink-
er ta is ia lausumia 
(henkilökohtaisia 
kysymyksiä ja jo-
kapäiväisiä ohjeita, 
pyyntöjä ja kieltoja) 
rutiinimaisissa ke-
skusteluissa tilanney-
hteyden tukemana.
* Pystyy seuraamaan 
yksinkertaisia, väl-
ittömiin tilanteisiin 
tai omaan kokemuk-
seensa liittyviä ke-
skusteluja.
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtämi-
nen edellyttää nor-
maalia hitaampaa ja 
kuulijalle kohdennet-
tua yleiskielistä 
puhetta.

*Osaa kertoa lyhyesti 
itsestään ja lähip-
iiristään. Selviytyy kaik-
kein yksinkertaisimmista 
vuoropuheluista ja 
palvelutilanteista. Tarvit-
see joskus puhekump-
panin apua. 
* Kaikkein tutuimmat 
jaksot sujuvat, muualla 
tauot ja katkokset ovat 
hyvin ilmeisiä.
*Ääntäminen voi joskus 
tuottaa ymmärtämison-
gelmia.
*Osaa rajallisen joukon 
lyhyitä, ulkoa opeteltuja 
ilmauksia, keskeisintä 
sanastoa ja perustason 
lauserakenteita.
* Alkeellisessakin 
puheessa esiintyy paljon 
peruskielioppivirheitä. 

* Pystyy lukemaan 
tuttuja ja joitakin tun-
temattomia sanoja. 
Ymmärtää hyvin ly-
hyitä viestejä, joissa 
käsitellään arkielämää 
ja rutiinitapahtumia 
tai annetaan yksinker-
taisia ohjeita.
* Pystyy löytämään 
tarvitsemansa yk-
sittäisen tiedon lyhy-
estä tekstistä (postik-
ortit,  säätiedotukset).
 
* Lyhyenkin tek-
stipätkän lukeminen 
ja ymmärtäminen on 
hyvin hidasta.

*Selviytyy kirjoittamalla 
kaikkein tutuimmissa, 
helposti ennakoitavissa 
arkisi in tarpeisi in ja 
kokemuksiin liittyvissä 
tilanteissa.
*Osaa kirjoittaa yksinker-
taisia viestejä (yksinker-
taisen postikortin, hen-
kilötiedot, yksinkertainen 
sanelu).
* Osaa kaikkein tavallis-
impia sanoja ja ilmauksia, 
jotka liittyvät  omaan 
elämään  tai konkreettei-
hin tarpeisiin. Osaa kir-
joittaa muutamia yksi-
lauseisia virkkeitä.

 * Alkeellisessakin va-
paassa tuotoksessa esiin-
tyy  monenlaisia virheitä.
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Taitotaso 
A2
Taitotaso 
A2

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

A2.
1

Peruski
eli-
taidon 
alku-
vaihe

* Pystyy 
ymmärtämään yk-
sinkertaista puhetta 
tai seuraamaan ke-
skustelua aiheista, 
jotka ovat hänelle 
välittömän tärkeitä.

* Pystyy 
ymmärtämään ly-
hyiden, yksinkertais-
ten, itseään kiin-
nostavien keskustelu-
jen ja viestien (oh-
jeet, kuulutukset)  
ydinsisällön sekä ha-
vaitsemaan aihepiirin 
vaihdokset tv-
uutisissa.

* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtämi-
nen edellyttää nor-
maalilla nopeudella 
ja selkeästi puhuttua 
yleiskielistä puhetta, 
joka usein täytyy 
lisäksi toistaa.

* Osaa kuvata lähip-
iiriään muutamin lyhyin 
lausein. Selviytyy yk-
sinkertaisista sosiaal-
isista kohtaamisista ja 
tavallisimmista palvelu-
tilanteista. Osaa aloittaa 
ja lopettaa lyhyen 
vuoropuhelun, mutta 
kykenee harvoin 
ylläpitämään pitempää 
keskustelua. 
 *Tuottaa sujuvasti joi-
takin tuttuja jaksoja, 
mutta puheessa on pal-
jon hyvin ilmeisiä tau-
koja ja vääriä aloituksia.
* Ääntäminen on 
ymmärrettävää, vaikka 
vieras korostus on hyvin 
ilmeistä ja ääntämisvir-
heistä voi koitua satun-
naisia ymmärtämison-
gelmia.
 *Osaa helposti ennakoi-
tavan perussanaston ja 
monia keskeisimpiä rak-
enteita (kuten menneen 
ajan muotoja ja konjunk-
tioita).   
* Hallitsee kaikkein yk-
sinkertaisimman kielio-
pin alkeellisessa va-
paassa puheessa, mutta 
virheitä esiintyy yhä pal-
jon perusrakenteissakin.  

*Ymmärtää  yksink-
ertaisia ja kaikkein 
tavanomaisinta sanas-
toa sisältäviä tekstejä 
(yksityiskirjeitä, 
pikku-uutisia, arkis-
impia käyttöohjeita).
 
*  Ymmärtää tekstin  
pääajatukset ja joi-
takin yksityiskohtia 
parin kappaleen pi-
tuisesta tekstistä. 
Osaa paikantaa ja ver-
rata yksittäisiä tietoja 
ja pystyy hyvin yk-
sinkertaiseen päätte-
lyyn kontekstin 
avulla.

* Lyhyenkin tek-
stipätkän lukeminen 
ja ymmärtäminen on 
hidasta.

* Selviytyy  kirjoittamalla 
kaikkein rutiinino-
maisimmista arkitilan-
teista.

* Osaa kirjoittaa lyhyitä, 
yksinkertaisia viestejä 
(henkilökohtaiset kirjeet, 
lappuset), jotka liittyvät 
arkisiin tarpeisiin sekä 
yksinkertaisia, luettelo-
maisia kuvauksia hyvin 
tutuista aiheista (todel-
lisista tai kuvitteellisista 
henkilöistä, tapahtumista, 
omista ja perheen suun-
nitelmista).

*Osaa  käyttää 
perustarpeisiin 
liittyvää konkreet-
tia sanastoa ja  
perusaikamuotoja 
sekä yks inker-
taisin sidossanoin 
(ja, mutta) liitet-
tyjä rinnasteisia 
lauseita. 

*Kirjoittaa kaik-
ke in yks inker-
taisimmat sanat  ja 
rakenteet  melko 
oikein, mutta te-
kee toistuvasti 
virheitä perusa-
sioissa (aikamuo-
dot, taivutus) ja 
t u o t t a a p a l j o n 
kömpe lö i t ä i l-
maisuja vapaassa 
tuotoksessa.
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Taitotaso 
A2
Taitotaso 
A2

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerrontaVälittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

A2.
2

Kehit-
tyvä 
peruski
eli-taito

* Ymmärtää tar-
peeksi kyetäkseen 
tyydyttämään konk-
reetit tarpeensa. 
Pystyy seuraamaan 
hyvin summittaisesti 
selväpiirteisen 
asiapuheen 
pääkohtia.

*Pystyy yleensä tun-
nistamaan 
ympärillään käytävän 
keskustelun aiheen. 
Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja hyvin ra-
jallisen joukon idio-
meja tuttuja aiheita 
tai yleistietoa käsit-
televässä  tilannesi-
donnaisessa 
puheessa.
* Yksinkertaisenkin 
viestin ymmärtämi-
nen edellyttää yleis-
puhekieltä, joka ään-
netään hitaasti ja 
selvästi. Toistoa tar-
vitaan melko usein.

* Osaa esittää pienen, 
luettelomaisen kuvauk-
sen lähipiiristään ja sen 
jokapäiväisistä puolista. 
Pystyy  osallistumaan 
rutiininomaisiin keskus-
teluihin omista tai itsel-
leen tärkeistä asioista. 
Voi tarvita apua keskus-
telussa ja vältellä joi-
takin aihepiirejä. 

 *Puhe on välillä suju-
vaa, mutta erilaiset kat-
kokset ovat hyvin ilmei-
siä. 
*Ääntäminen on ymmär-
rettävää, vaikka vieras 
korostus on ilmeistä ja 
ääntämisvirheitä esiin-
tyy. 
*Osaa kohtalaisen hyvin 
tavallisen, jokapäiväisen 
sanaston ja jonkin verran 
idiomaattisia ilmaisuja. 
Osaa useita yksinker-
taisia ja myös joitakin 
vaativampia rakenteita. 
* Laajemmassa vapaassa 
puheessa esiintyy  paljon 
virheitä perusasioissa 
(esim. verbien aikamuo-
doissa) ja ne voivat jo-
skus haitata ymmär-
rettävyyttä. 

*Ymmärtää pääasiat 
ja joitakin yksity-
iskohtia muutaman 
kappaleen pituisista  
viesteistä  jonkin ver-
ran vaativissa ark-
isissa yhteyksissä 
(mainokset, kirjeet,  
ruokalistat, aikatau-
lut) sekä faktatekstejä 
(käyttöohjeet, pikku-
uutiset).
* Pystyy hankkimaan 
helposti ennakoitavaa 
uutta tietoa tutuista 
aiheista selkeästi 
jäsennellystä muuta-
man kappaleen pituis-
esta tekstistä. Osaa 
päätellä tuntematto-
mien sanojen merki-
tyksiä niiden kieli-
asusta ja kontekstista.

* Tarvitsee usein 
uudelleen lukemista 
ja apuvälineitä teksti-
kappaleen 
ymmärtämiseksi. 

* Selviytyy kirjoittamalla 
tavanomaisissa arkitilan-
teissa.

 *Osaa kirjoittaa hyvin 
lyhyen, yksinkertaisen 
kuvauksen tapahtumista, 
menneistä toimista ja 
henkilökohtaisista koke-
muksista tai  eli-
nympäristönsä 
arkipäiväisistä puolista 
(lyhyet kirjeet, muisti-
laput, hakemukset, puhe-
linviestit). 
*Osaa arkisen perussanas-
ton, rakenteet ja taval-
lisimmat sidoskeinot. 

* Kirjoittaa yk-
sinkertaiset  sanat 
j a r a k e n t e e t 
oikein, mutta te-
kee virheitä harv-
inaisemmissa rak-
enteissa ja muo-
doissa ja tuottaa 
kömpe lö i t ä i l-
maisuja.
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Taitotaso 
B1
Taitotaso 
B1

Selviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässä

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

B1.
1

To-
imiva 
peruski
eli-taito

 
*Ymmärtää pääaja-
tukset ja keskeisiä 
yksityiskohtia 
puheesta, joka käsit-
telee koulussa, työssä 
tai vapaa-aikana 
säännöllisesti toistu-
via teemoja mukaan 
lukien lyhyt kerronta. 
Tavoittaa radiouutis-
ten, elokuvien, tv-
ohjelmien ja selkei-
den puhelinviestien 
pääkohdat. 

* Pystyy seuraamaan 
yhteiseen kokemuk-
seen tai yleistietoon 
perustuvaa puhetta. 
Ymmärtää tavallista 
sanastoa ja rajallisen 
joukon idiomeja. 

* Pitemmän viestin 
ymmärtäminen edel-
lyttää normaalia hi-
taampaa ja 
selkeämpää yleiskiel-
istä puhetta. Toistoa 
tarvitaan silloin 
tällöin.

*Osaa kertoa tutuista 
asioista myös joitakin 
yksityiskohtia. Selviytyy 
kielialueella tavallisim-
mista arkitilanteista ja 
epävirallisista keskuste-
luista. Osaa viestiä itsel-
leen tärkeistä asioista 
myös hieman vaativam-
missa tilanteissa. Pit-
käkestoinen esitys tai 
käsitteelliset aiheet  tuot-
tavat ilmeisiä vaikeuk-
sia. 
*Pitää yllä ymmär-
rettävää puhetta, vaikka 
pitemmissä puhejak-
soissa esiintyy taukoja ja 
epäröintiä. 
*Ääntäminen on selvästi 
ymmärrettävää, vaikka 
vieras korostus on joskus 
ilmeistä ja ääntämisvir-
heitä esiintyy jonkin ver-
ran.
*Osaa käyttää melko 
laajaa jokapäiväistä 
sanastoa ja joitakin ylei-
siä fraaseja ja idiomeja. 
Käyttää useita erilaisia 
rakenteita. 
* Laajemmassa vapaassa 
puheessa kielioppivir-
heet ovat tavallisia 
(esim. artikkeleita ja 
päätteitä puuttuu), mutta 
ne haittaavat harvoin 
ymmärrettävyyttä.

*Pystyy lukemaan  
monenlaisia, muuta-
man sivun pituisia  
tekstejä (taulukot, 
kalenterit, kurssioh-
jelmat, keittokirjat) 
tutuista aiheista ja 
seuraamaan tekstin 
pääajatuksia, avainsa-
noja ja tärkeitä yksity-
iskohtia myös valmis-
tautumatta.  
 
* Pystyy seuraamaan 
tuttua aihetta käsit-
televän parisivuisen 
tekstin pääajatuksia, 
avainsanoja ja tärkeitä 
yksityiskohtia.

* Arkikokemuksesta 
poikkeavien aiheiden 
ja tekstin yksity-
iskohtien 
ymmärtäminen voi 
olla puutteellista.

* Pystyy kirjoittamaan 
ymmärrettävän,  jonkin 
verran yksityiskohtais-
takin arkitietoa välittävän  
tekstin tutuista, itseään 
kiinnostavista todellisista 
tai kuvitelluista aiheista.

 *Osaa kirjoittaa selväp-
iirteisen sidosteisen tek-
stin liittämällä erilliset 
ilmaukset peräkkäin jak-
soiksi  (kirjeet, kuvaukset, 
tarinat, puhelinviestit).  
Pystyy välittämään tehok-
kaasti tuttua tietoa taval-
lisimmissa kirjallisen vi-
estinnän muodoissa.
*Osaa useimpien tutuissa 
tilanteissa tarvittavien tek-
stien laadintaan riittävän 
sanaston ja rakenteet, 
vaikka teksteissä esiintyy 
interferenssiä ja ilmeisiä 
kiertoilmaisuja. 

* R u t i i n i n o-
mainen kieliaines 
ja perusrakenteet 
ovat  jo suhteel-
l i s e n v i r-
heettömiä, mutta 
jotkut vaativam-
mat rakenteet ja 
sanaliitot tuottavat 
ongelmia.
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Taitotaso 
B1
Taitotaso 
B1

Selviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässäSelviytyminen arkielämässä

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

B1.
2

Sujuva 
peruski
eli-taito

* Ymmärtää selväp-
iirteistä asiatietoa, 
joka liittyy tuttuihin 
ja melko yleisiin ai-
heisiin jonkin verran 
vaativissa yhteyk-
sissä (epäsuora tie-
dustelu, työkeskuste-
lut, ennakoitavissa 
olevat puhelinviestit).
* Ymmärtää pääkoh-
dat ja tärkeimmät 
yksityiskohdat 
ympärillään 
käytävästä laajem-
masta muodollisesta 
ja epämuodollisesta 
keskustelusta.
* Ymmärtäminen 
edellyttää yleiskieltä 
tai melko  tuttua ak-
senttia sekä satun-
naisia toistoja ja 
uudelleenmuotoiluja. 
Nopea syntyperäisten 
välinen keskustelu ja 
vieraiden aiheiden 
tuntemattomat yksi-
tyiskohdat tuottavat 
vaikeuksia.

*Osaa kertoa tavallisista, 
konkreeteista aiheista 
kuvaillen, eritellen ja 
vertaillen ja selostaa 
myös muita aiheita,  
kuten elokuvia, kirjoja 
tai musiikkia. Osaa vies-
tiä varmasti useimmissa 
tavallisissa tilanteissa. 
Kielellinen ilmaisu ei 
ehkä ole kovin tarkkaa.
*Osaa ilmaista itseään 
suhteellisen vaivat-
tomasti. Vaikka taukoja 
ja katkoksia esiintyy, 
puhe jatkuu ja viesti väl-
ittyy. 
*Ääntäminen on hyvin 
ymmärrettävää, vaikka 
intonaatio ja painotus 
eivät ole aivan  kohde-
kielen mukaisia.
*Osaa käyttää koh-
talaisen laajaa sanastoa 
ja tavallisia idiomeja. 
Käyttää myös monen-
laisia rakenteita ja mut-
kikkaitakin lauseita. 
* Kielioppivirheitä esiin-
tyy jonkin verran, mutta 
ne haittaavat harvoin 
laajempaakaan vies-
tintää.

* Pystyy lukemaan  
muutaman kappaleen 
pituisia tekstejä  
monenlaisista aiheista 
(lehtiartikkelit, esit-
teet, käyttöohjeet, 
yksinkertainen kau-
nokirjallisuus)  ja sel-
viää myös jonkin ver-
ran päättelyä vaativ-
ista teksteistä 
käytännönläheisissä ja 
itselleen tärkeissä ti-
lanteissa.

* Pystyy etsimään ja 
yhdistelemään  tietoja 
useammasta muuta-
man sivun pituisesta 
tekstistä suorittaak-
seen jonkin tehtävän.

* Pitkien tekstien jot-
kin yksityiskohdat ja 
sävyt saattavat jäädä 
epäselviksi.

*Osaa kirjoittaa hen-
kilökohtaisia ja julkisem-
piakin viestejä, kertoa 
niissä uutisia ja ilmaista 
ajatuksiaan tutuista ab-
strakteista ja kulttuuriai-
heista,  kuten musiikista 
tai elokuvista.

* Osaa kirjoittaa 
muutaman kappa-
l e e n p i t u i s e n 
jäsentyneen tek-
s t in (muis t i in-
panoja, lyhyitä 
yhteenvetoja ja 
s e l o s t u k s i a 
selväpiir teisen 
keskustelun tai 
es i tyksen poh-
jalta).  
O s a a e s i t t ä ä 
j o n k i n v e r r a n 
tukitietoa pääaja-
tuksille ja ottaa 
lukijan huomioon.

* Hallitsee melko monen-
laiseen kirjoittamiseen 
tarvittavaa sanastoa ja 
lauserakenteita. Osaa il-
maista  rinnasteisuutta ja 
alisteisuutta.

*Pystyy kirjoitta-
m a a n y m m ä r-
rettävää ja koh-
t u u l l i s e n v i r-
heetöntä kieltä, 
vaikka virheitä 
esiintyy vaativissa 
rakenteissa, tek-
stin jäsentelyssä 
j a t y y l i s s ä j a 
vaikka äidinkielen 
tai jonkin muun 
kielen vaikutus on 
ilmeinen.
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Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

B2.
1

It-
senäise
n kieli-
taidon 
pe-
rustaso

* Ymmärtää asiallis-
esti ja kielellisesti 
kompleksisen puheen 
pääajatukset, kun se 
käsittelee konkreet-
teja tai abstrakteja 
aiheita. Pystyy seu-
raamaan yleisesti 
kiinnostavaa yksity-
iskohtaista kerrontaa 
(uutiset, haastattelut, 
elokuvat, luennot).
* Ymmärtää puheen 
pääkohdat, puhujan 
tarkoituksen, asen-
teita, muodollisuusas-
tetta ja tyyliä. Pystyy 
seuraamaan laajaa 
puhetta ja monimut-
kaista argumentoin-
tia, jos puheen kulku 
on selvästi merkitty 
erilaisin jäsentimin 
(sidesanat, rytmitys). 
Pystyy tiivistämään 
tai ilmaisemaan 
kuulemastaan avain-
kohdat ja tärkeät yk-
sityiskohdat.

* Ymmärtää suuren 
osan ympärillään 
käytävästä keskuste-
lusta, mutta voi 
kokea vaikeaksi 
ymmärtää useamman 
syntyperäisen välistä 
keskustelua, jos nämä 
eivät mitenkään hel-
pota sanottavaansa.

*Osaa esittää selkeitä, 
täsmällisiä kuvauksia 
monista kokemuspiiri-
insä liittyvistä asioista, 
kertoa tuntemuksista 
sekä tuoda esiin tapah-
tumien ja kokemusten 
henkilökohtaisen merki-
tyksen. Pystyy osallis-
tumaan aktiivisesti use-
impiin käytännöllisiin ja 
sosiaalisiin tilanteisiin 
sekä melko muodollisiin 
keskusteluihin. Pystyy 
säännölliseen vuoro-
vaikutukseen syn-
typeräisten kanssa 
vaikuttamatta tahat-
tomasti huvittavalta tai 
ärsyttävältä. Kielellinen 
ilmaisu ei aina ole täysin 
tyylikästä. 
*Pystyy tuottamaan 
puhejaksoja melko 
tasaiseen tahtiin,  ja 
puheessa on vain har-
voin pitempiä taukoja.  
*Ääntäminen ja intonaa-
tio ovat selkeitä ja luon-
tevia.  
*Osaa käyttää monipuol-
isesti kielen rakenteita ja 
laajahkoa sanastoa mu-
kaan lukien idiomaatti-
nen ja käsitteellinen 
sanasto. Osoittaa kas-
vavaa taitoa reagoida 
sopivasti tilanteen aset-
tamiin muotovaatimuk-
siin.
* Kieliopin hallinta on 
melko hyvää,  eivätkä 
satunnaiset virheet 
yleensä haittaa ymmär-
rettävyyttä.

*Pystyy lukemaan 
itsenäisesti muutaman 
sivun pituisia tekstejä 
(lehtiartikkeleita, no-
velleja, viihde- ja tie-
tokirjallisuutta, ra-
portteja ja yksity-
iskohtaisia ohjeita)  
oman alan tai yleisistä 
aiheista. Tekstit voivat  
käsitellä abstrakteja, 
käsitteellisiä tai am-
matillisia aiheita,  ja 
niissä on tosiasioita, 
asenteita ja 
mielipiteitä.
*Pystyy tunnistamaan 
kirjoittajan ja tekstin 
tarkoituksen, paikan-
tamaan useita eri yk-
sityiskohtia pitkästä 
tekstistä. Pystyy 
nopeasti tunnistamaan 
tekstin sisällön ja 
uusien tietojen 
käyttöarvon päättääk-
seen,  kannattaako 
tekstiin tutustua 
tarkemmin.
* Vaikeuksia tuottavat 
vain pitkien tekstien 
idiomit ja kulttuurivi-
ittaukset.

* Osaa kirjoittaa selkeitä 
ja yksityiskohtaisia tek-
stejä monista itseään kiin-
nostavista aihepiireistä, 
tutuista abstrakteista aihe-
ista, rutiiniluonteisia 
asiaviestejä sekä muodol-
lisempia sosiaalisia vies-
tejä (arvostelut, liikekir-
jeet, ohjeet, hakemukset, 
yhteenvedot).

*Osaa kirjoittaes-
saan ilmaista tie-
toja ja näkemyk-
siä tehokkaasti ja 
k o m m e n t o i d a 
muiden näkemyk-
siä. Osaa yhdis-
tellä tai tiivistää 
eri lähteistä po-
imittuja tietoja 
omaan tekstiin.
* Osaa l aa jan 
sanaston ja vaa-
tivia lauseraken-
teita sekä kielel-
l i s e t  k e i n o t 
s e l k e ä n , s i-
dosteisen tekstin 
l a a t i m i s e k s i . 
Sävyn ja tyylin 
joustavuus on ra-
jallinen,  ja pit-
kässä esityksessä 
v o i i l m e t ä 
hyppäyksiä asia-
sta toiseen.

* Hallitsee melko hyvin 
oikeinkirjoituksen, kielio-
pin ja välimerkkien 
käytön, eivätkä   virheet 
johda väärinkäsityksiin. 
Tuotoksessa saattaa näkyä 
äidinkielen vaikutus. Vaa-
tivat rakenteet sekä il-
maisun ja tyylin jousta-
vuus tuottavat ongelmia.
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Taitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssaTaitotaso B2  Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen

B2.
2

Toimiva 
itsenäi-
nen 
kielitaito

* Ymmärtää elävää 
t a i t a l l enne t tua , 
selkeästi jäsenty-
nyttä yleiskielistä 
puhetta kaikissa so-
siaalisen elämän, 
k o u l u t u k s e n j a 
työelämän tilanteissa 
(myös muodollinen 
keskustelu ja syn-
typeräisten välinen 
vilkas keskustelu). 
* P y s t y y y h-
distämään vaativia 
t e h t ä v i ä v a r t e n 
kompleksista ja yk-
sityiskohtaista tietoa 
kuulemistaan laa-
joista keskusteluista 
tai esityksistä. Osaa 
päätellä ääneen lau-
sumattomia asenteita 
ja sosiokulttuurisia 
viitteitä sekä ar-
vioida kriittisesti 
kuulemaansa.
* Ymmärtää vieraita 
puhujia ja kielimuo-
toja. Huomattava 
taustamelu, kielel-
linen huumori ja 
harvinaisemmat 
idiomit ja kult-
tuuriviittaukset saat-
tavat yhä tuottaa 
vaikeuksia.

*Osaa pitää valmistellun 
esityksen monenlaisista 
yleisistäkin aiheista. 
Pystyy tehokkaaseen 
sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen syntyperäisten 
kanssa. Osaa keskustella 
ja neuvotella monista 
asioista, esittää ja kom-
mentoida vaativia aja-
tuskulkuja ja kytkeä sa-
nottavansa toisten 
puheenvuoroihin. Osaa 
ilmaista itseään var-
masti, selkeästi ja kohte-
liaasti tilanteen vaati-
malla tavalla. Esitys voi 
olla kaavamaista,  ja 
puhuja turvautuu toisi-
naan kiertoilmauksiin.
*Osaa viestiä spontaan-
isti, usein hyvinkin suju-
vasti ja vaivattomasti 
satunnaisista epäröin-
neistä huolimatta.

*Ääntäminen ja 
intonaatio ovat 
hyvin selkeitä ja 
luontevia.  

* Hallitsee laajasti kie-
lelliset keinot ilmaista 
konkreetteja ja käsitteel-
lisiä, tuttuja ja tuntemat-
tomia aiheita varmasti, 
selkeästi ja tilanteen 
vaatimaa muodollisuu-
sastetta noudattaen. Kie-
lelliset syyt rajoittavat 
ilmaisua erittäin harvoin.
* Kieliopin hallinta on 
hyvää. Usein puhuja kor-
jaa virheensä itse,  
eivätkä virheet haittaa 
ymmärrettävyyttä.
 

*Pystyy lukemaan 
itsenäisesti usean si-
vun pituisia, eri tar-
koituksiin laadittuja 
kompleksisia tekstejä 
(päivälehtiä, novel-
leja, kaunokir-
jallisuutta). Jotkin 
näistä voivat olla vain 
osittain tuttuja tai tun-
temattomia, mutta 
henkilön itsensä kan-
nalta merkityksellisiä.

* Pystyy tunnista-
maan kirjoittajan 
asennoitumisen ja 
tekstin tarkoituksen.  
Pystyy paikantamaan 
ja yhdistämään useita 
käsitteellisiä tietoja 
monimutkaisista tek-
steistä. Ymmärtää 
riittävästi tiivistääk-
seen pääkohdat tai 
ilmaistakseen ne to-
isin sanoin.

* Vaikeuksia tuottavat 
vain pitkien tekstien 
harvinaisemmat 
idiomit ja kulttuurivi-
ittaukset.

*Osaa kirjoittaa 
selkeitä, yksity-
iskohtaisia, 
muodollisia ja 
epämuodollisia 
tekstejä moni-
mutkaisista 
todellisista tai 
kuvitelluista ta-
pahtumista ja 
kokemuksista 
enimmäkseen 
tutuille ja toisi-
naan tuntemat-
tomille lukijoille. 
Osaa kirjoittaa 
esseen, muodol-
lisen tai 
epämuodollisen 
selostuksen, 
muistiinpanoja 
jatkotehtäviä 
varten ja yht-
eenvetoja.

*Osaa kirjoittaa selkeän ja 
jäsentyneen tekstin, il-
maista kantansa, kehitellä 
argumentteja systemaat-
tisesti, analysoida, pohtia 
ja tiivistää tietoa ja ajatuk-
sia.
* Kielellinen ilmaisu-
varasto ei rajoita havaitta-
vasti kirjoittamista.

* Hallitsee hyvin 
kieliopin, sanas-
t o n j a t e k s t i n 
jäsennyksen. Vir-
heitä voi esiintyä 
harvinaisissa rak-
enteissa ja idio-
maa t t i s i s sa i l-
mauksissa sekä 
tyyliseikoissa. 

Taitotasot 
C1-C2
Taitotasot 
C1-C2

Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa 

Kuullun 
ymmärtäminen

Puhuminen Luetun ymmärtämi-
nen

Kirjoittaminen
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C1.
1

Taitavan 
kielitai-
don pe-
rustaso

*Ymmärtää suht-
eel l isen vaivat-
t o m a s t i 
p i t e m p ä ä k i n 
puhetta tai esitystä 
(elokuvia, luentoja, 
keskusteluja, väit-
telyjä) erilaisista 
tutuista ja yleisistä 
aiheista myös sil-
loin, kun puhe ei 
ole selkeästi jäsen-
neltyä ja sisältää 
idiomaattisia il-
m a u k s i a j a 
rekisterinvaihdok-
sia.
*Ymmärtää hyvin 
erilaisia äänitema-
teriaaleja  yksity-
iskohtaisesti ja 
puhujien välisiä 
suhteita ja tarkoi-
tuksia tunnistaen. 
*Vieras aksentti tai 
hyvin murteellinen 
puhekieli tuottavat 
vaikeuksia.

*Osaa pitää pitkähkön, 
valmistellun muodollis-
enkin esityksen. Pystyy 
ottamaan aktiivisesti 
osaa monimutkaisiin 
käsitteellisiä ja yksity-
iskohtia sisältäviin tilan-
teisiin ja johtaa rutiinilu-
onteisia kokouksia ja 
p i e n r y h m i ä . O s a a 
käyttää kieltä monen-
la iseen sos iaal iseen 
v u o r o v a i k u t u k s e e n . 
Tyylilajien ja kielimuo-
tojen vaihtelu tuottaa 
vaikeuksia.
*Osaa viestiä sujuvasti, 
spontaanisti ja lähes vai-
vattomasti.   
*Osaa vaihdella intonaa-
tiota ja sijoittaa lause-
painot oikein ilmaistak-
seen kaikkein hieno-
impiakin merkitysvi-
vahteita. 
*Sanasto ja rakenteisto  
ovat hyvin laajat ja ra-
joittavat ilmaisua erittäin 
harvoin. Osaa ilmaista 
itseään varmasti, 
selkeästi ja kohteliaasti 
tilanteen vaatimalla ta-
valla.
 *Kieliopin hallinta on 
hyvää. Satunnaiset vir-
heet eivät hankaloita 
ymmärtämistä, ja puhuja 
osaa  korjata ne itse.

*Ymmärtää yksity-
iskohtaisesti pitkäh-
köjä, kompleksisia 
tekstejä eri aloilta.
*Pystyy vaihtelemaan 
lukutapaansa tarpeen 
mukaan. Osaa lukea 
kriittisesti ja tyylil-
lisiä vivahteita arvioi-
den sekä  tunnistaa 
kirjoittajan asennoi-
tumisen ja tekstin pii-
lomerkityksiä.  Pystyy 
paikantamaan ja yh-
distämään useita 
käsitteellisiä tietoja 
monimutkaisista tek-
steistä, tiivistämään 
ne ja tekemään niistä 
vaativia johtopäätök-
siä.
*Vaativimmat yksity-
iskohdat ja idiomaat-
tiset tekstikohdat saat-
tavat vaatia  useam-
man lukukerran tai 
apuvälineiden 
käyttöä. 

*Pystyy kirjoittamaan 
selkeitä, hyvin jäsentyne-
itä tekstejä monimut-
kaisista aiheista, ilmaise-
maan itseään täsmällisesti 
ja ottamaan huomioon 
vastaanottajan. Osaa kir-
joittaa todellisista ja ku-
vitteellisista aiheista var-
malla, persoonallisella 
tyylillä käyttäen kieltä 
joustavasti ja monitasois-
esti. Pystyy kirjoittamaan 
selkeitä ja laajoja selos-
tuksia vaativistakin aihe-
ista.
*Osoittaa, että hallitsee 
monia keinoja tekstin 
jäsentämiseksi ja sidostei-
suuden edistämiseksi. 
*Kielellinen ilmaisu-
varasto on hyvin laaja. 
Hallitsee hyvin idiomaat-
tiset ilmaukset ja tavalliset  
sanonnat.
* Hallitsee erittäin hyvin 
kieliopin, sanaston ja tek-
stin jäsennyksen. Virheitä 
voi esiintyä satunnaisesti  
idiomaattisissa ilmauk-
sissa sekä tyyliseikoissa.
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